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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių laisvių; reikia užtikrinti piliečių pasitikėjimą, kad 
jie iš interneto aplinkos galėtų gauti daugiau naudos. Kadangi pagal dabartines Direktyvos 
95/46/EB nuostatas negalima visapusiškai patenkinti bendrosios skaitmeninės rinkos poreikių, 
reikia atnaujinti šį požiūrį ir pritaikyti naujoms technologinėms priemonėms ir iš jų 
gaunamiems duomenų srautams.

Dėl esamų verslo modelių, technologijų ir paslaugų – įskaitant elektroninei prekybai ir vidaus 
rinkai labai svarbius modelius, technologijas ir paslaugas – įvairovės kilo įvairių su duomenų 
apsauga susijusių klausimų. Neretai įmonės ir vyriausybės naudojasi šiomis technologijomis 
taip, kad fiziniai asmenys net nežino apie jų galimą poveikį.

2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl naujo reglamento1 ir 
direktyvos2 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo. Siūlomu reglamentu siekiama papildyti E. privatumo direktyvos 
(2002/58/EB) nuostatas ir užtikrinti, kad šioje srityje teisinis tikrumas ir nuoseklumas būtų 
svarbiausi veiksmingo darbo visoje ES aspektai.

Siūlomu reglamentu siekiama suderinti teisių apsaugą, užtikrinti laisvą informacijos judėjimą, 
sumažinti biurokratiją ir patobulinti vykdymo užtikrinimą. Užtikrinus didesnį skaidrumą 
padidės pasitikėjimas, o patvirtinus naujas nuostatas Europos Sąjunga taps patrauklesne vieta 
verslui plėtoti. Siūlomu reglamentu taip pat siekiama:

 atnaujinti ES asmens duomenų apsaugos teisinę sistemą, visų pirma siekiant įveikti dėl 
globalizacijos ir naujų technologijų naudojimo kylančius sunkumus;

 griežčiau užtikrinti fizinių asmenų teises ir kartu supaprastinti administracines 
procedūras siekiant užtikrinti nevaržomą asmens duomenų judėjimą Europos 
Sąjungoje;

 didinti ES asmens duomenų apsaugos taisyklių aiškumą ir nuoseklumą ir užtikrinti 
nuoseklų ir veiksmingą šios pagrindinės teisės įgyvendinimą ir taikymą visose 
Sąjungos veiklos srityse.

Vidaus rinkos aspektas

Šiuo pasiūlymu suteikiama daug galimybių stiprinti vidaus rinką ir visoms Europos Sąjungoje 
veikiančioms įmonėms sudaryti vienodas veiklos sąlygas. Pagrindiniai aspektai yra šie:

 teisės akto rūšies pakeitimas (direktyva keičiama reglamentu);

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), COM(2012) 0011 
final; toliau – bendrasis reglamentas.
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, COM(2012) 0010 final.
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 tarpvalstybiniais atvejais kompetentinga priežiūros institucija veikia pagal vieno 
langelio principą;

 pradedama taikyti rinkos principą (pagal kurį ES duomenų apsaugos standartai taip pat 
taikomi už Europos Sąjungos ribų įsteigtoms įmonėms, jeigu jos vykdo veiklą ES);

 pradedama taikyti atskaitomybės principą (kuriuo pakeičiamas duomenų valdytojų 
arba tvarkytojų įpareigojimas pateikti nacionalinei reguliavimo institucijai bendrą 
pranešimą apie atliekamą duomenų tvarkymą);

 sugriežtinamos esamos priemonės ir pradedamos taikyti naujos, skirtos nuosekliam 
įgyvendinimui ir vykdymui visose valstybėse narėse užtikrinti.

Vartotojų teisių stiprinimas

Atsižvelgiant į vartotojų teisių stiprinimą atrodo, kad skatinant didinti skaidrumą pasiekta 
konkuruojančių interesų, pvz., vartotojų sąmoningumo, savarankiškumo, apsaugos ir vidaus 
rinkos, pusiausvyra.

Itin patobulinta sutikimo sąvokos kaip vieno iš veiksnių, kuriais įteisinamas asmens duomenų 
tvarkymas, apibrėžtis, taip pat sustiprintos duomenų subjekto teisės, kurios yra veiksminga 
vartotojų apsaugos priemonė, ir sugriežtinos duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų 
teisėtumo sąlygos. Nepaisant to, dar yra nemažai šio pasiūlymo sričių, kurias reikia toliau 
tobulinti ir išaiškinti. Tai visų pirma pasakytina apie praktinius kai kurių teisių įgyvendinimo 
aspektus. Privalu panaikinti šiuos neaiškumus; visų pirma reikia skirti dėmesio šiems 
aspektams:

 17 straipsnyje paaiškinti, kokius trečiosios šalies duomenų valdytojo turimus 
duomenis taip pat privalu ištrinti, jeigu duomenų valdytojas pranešė, kad duomenų 
subjektas pasinaudojo teise reikalauti ištrinti duomenis;

 reikia nustatyti specialią nepilnamečių iki 14 metų apsaugą, nes jie dar yra vaikai;

 reikia išnagrinėti pasiūlytą asmens duomenų sąvoką;
 reikia išnagrinėti, kokį vaidmenį duomenų pavertimas anoniminiais ir pseudoniminiais 

gali atlikti siekiant apsaugoti duomenų subjektą;
 šį pasiūlymą reikėtų patobulinti apibrėžiant tikslaus duomenų valdytojo ir duomenų 

tvarkytojo įsipareigojimų ir atsakomybės atskyrimo ir nustatymo aspektus;
 reikia išsamiai apsvarstyti profiliavimo procedūras ir profiliavimo skirtinguose 

ekonomikos sektoriuose skirtumus ar teisinius ryšius, taip pat įvertinti pernelyg griežto 
šios srities reguliavimo padarinius.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė itin daug dėmesio norėtų skirti:
 sąvokų apibrėžtims;

 duomenų subjekto teisėms;
 duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų įsipareigojimams, susijusiems su vartotojų 

teisėmis;
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 nuoseklumui.

Nuomonės referentė taip pat norėtų įsigilinti į technologinį neutralumą ir panagrinėti šiuos 
klausimus:

 tikslų apribojimo principą;
 deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimą tvirtinant pasiūlytą priemonių rinkinį ir

 praktinį nuostatų įgyvendinimą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) turi būti užtikrinta tinkama 
privatumo apsaugos ir bendrosios rinkos 
veikimo pusiausvyra. Duomenų apsaugos 
taisyklės neturėtų pakenkti 
konkurencingumui, inovacijoms ir 
naujoms technologijoms;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) technologinis neutralumas taip pat 
turėtų reikšti tai, kad panašūs veiksmai, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie vyksta internete 
ar neprisijungus prie interneto,
panašiomis sąlygomis galintys turėti 
panašių padarinių, turėtų būti teisiniu 
požiūriu lygiaverčiai, nebent dėl 
skirtingos duomenų tvarkymo tokiomis 
sąlygomis eigos nėra esminių jų skirtumų;
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Pagrindimas

Buvo būtina įtraukti konstatuojamąją dalį, kuria geriau įvertinami veiksmų internete ir 
neprisijungus prie interneto skirtumai. Nenurodžius šių skirtumų kai kurie ekonominės veiklos 
vykdytojai gali suprasti, kad šis reglamentas skirtas būtent su internetu ir visų pirma su 
socialiniais tinklais susijusiems klausimams spręsti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

(15) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
tais atvejais, kai asmens duomenis fizinis 
asmuo tvarko išimtinai asmeniniais arba 
šeiminiais tikslais, pavyzdžiui, 
korespondencijai ir adresų saugojimui, ir 
nesiekdamas pelno, t. y. nesusiedamas su 
profesine ar komercine veikla, ir asmens 
duomenys nėra pateikiami susipažinti 
neapibrėžtam asmenų skaičiui. Išimtis 
neturėtų būti taikoma duomenų 
valdytojams ar tvarkytojams, kurie tokiai 
su asmeniniais ar šeiminiais tikslais 
susijusiai veiklai teikia asmens duomenų 
tvarkymo priemones;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 

(23) apsaugos principai turėtų būti taikomi 
bet kokiai informacijai apie asmenį, kurio 
asmens tapatybė yra nustatyta arba gali 
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būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti nustatyta;

būti nustatyta. Sprendžiant, ar galima 
nustatyti asmens tapatybę, reikėtų 
atsižvelgti į visas priemones, kurias asmens 
tapatybei nustatyti gali naudoti duomenų 
valdytojas ar bet kuris kitas asmuo.
Apsaugos principai neturėtų būti taikomi 
duomenims, kurių anonimiškumas 
užtikrintas taip, kad duomenų subjekto 
tapatybė nebegali būti tiesiogiai nustatyta, 
įskaitant, jeigu įmanoma, sutvarkytų 
duomenų ir duomenų, kuriais 
atskleidžiama tapatybė, atskyrimą. 
Pastaruoju atveju naudingi ir 
pseudonimais apsaugoti duomenys, jeigu 
pagal technologijų lygį naudojamas 
pseudonimo ir tapatybės susiejimo raktas 
yra saugus;

Pagrindimas

Reikia paaiškinti sąvokos „asmens duomenys“ apibrėžtį, kad ji būtų naudinga ir vartotojams, 
ir vykdant verslo veiklą. Šioje srityje naudinga pradėti naudoti pseudoniminių ir anoniminių 
duomenų sąvokas.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) nemažai asmens duomenų gali būti 
tvarkoma sukčiavimo atvejų nustatymo ir 
sukčiavimo prevencijos tikslais. Vertinant 
duomenų kiekio mažinimo principą ir
duomenų tvarkymo teisėtumą reikėtų 
atsižvelgti į tokių ieškinių nagrinėjimą, 
kuris reglamentuojamas valstybių narių 
ar Sąjungos teisės aktais;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pabrėžti principą, kuris neprieštarauja dabartiniam reglamentui, 
tačiau kuris taip pat nėra aiškiai išdėstytas.

Pakeitimas 6



PE496.497v02-00 8/120 AD\924645LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) pagal standartizuotosios duomenų 
apsaugos principą interneto paslaugoms 
ir produktams iš pradžių turi būti taikoma 
maksimali asmeninės informacijos ir 
asmens duomenų apsauga nereikalaujant 
jokių veiksmų iš duomenų subjekto;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl asmens identifikavimo 
numeris, vietos nustatymo duomenys, 
interneto identifikatoriai ar kiti specifiniai 
požymiai patys savaime nebūtinai visomis 
aplinkybėmis turi būti laikomi asmens 
duomenimis;

(24) naudodamiesi interneto paslaugomis, 
asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, 
programų, priemonių ir protokolų interneto 
identifikatoriais, pavyzdžiui interneto 
protokolo adresais arba slapukų 
identifikatoriais. Taip gali likti pėdsakų, 
kurie kartu su unikaliu identifikatoriumi ir 
kita serverio gauta informacija gali būti 
panaudoti asmenų profiliams kurti ir jiems 
identifikuoti. Todėl reikia pasitelkiant 
technologinę plėtrą ištirti kiekvieną atvejį 
siekiant nustatyti, ar asmens 
identifikavimo numeris, vietos nustatymo 
duomenys, interneto identifikatoriai ar kiti 
specifiniai požymiai patys savaime turi būti 
laikomi asmens duomenimis, tačiau jie 
tokiais laikomi tuo atveju, kai yra 
tvarkomi siekiant pateikti tam tikrą turinį 
asmeniui ar išskirti tą asmenį bet kuriuo 
kitu tikslu;

Pagrindimas

Kadangi atsiranda vis didesnė naujų interneto paslaugų pasiūla ir vyksta nuolatinė 
technologinė plėtra, reikia užtikrinti aukštą piliečių asmens duomenų apsaugos lygį. Todėl 
reikia tirti kiekvieną atvejį atskirai.
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) sutikimas turi būti išreikštas aiškiai ir
tinkamu būdu, leidžiančiu savanoriškai ir 
konkrečiai tinkamai informuotam duomenų 
subjektui išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo;

(25) sutikimas turi būti išreikštas tinkamu
naudojamos informavimo priemonės
būdu, leidžiančiu savanoriškai ir konkrečiai 
tinkamai informuotam duomenų subjektui 
išreikšti valią pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, ir užtikrinančiu, 
kad asmenys suvokia sutinkantys, kad būtų 
tvarkomi jų asmens duomenys, pavyzdžiui, 
pažymėdami langelį interneto svetainėje 
arba kitaip pareikšdami ar atlikdami kitus 
veiksmus, šiomis aplinkybėmis aiškiai 
parodančius duomenų subjekto sutikimą su 
ketinimu tvarkyti jų asmens duomenis.
Todėl tylėjimas arba neveikimas neturėtų 
būti laikomas sutikimu. Sutikimas turėtų 
apimti visas duomenų tvarkymo operacijas, 
atliekamas tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 
tikslais. Jeigu duomenų subjekto sutikimo 
prašoma elektroniniu būdu, prašymas turi 
būti aiškus, glaustas ir bereikalingai 
nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl 
kurios prašoma sutikimo. Kad sutikimą 
galėtų išreikšti vaikai, informacija turėtų 
būti pateikiama aiškia ir pagal amžių 
tinkama kalba, kuri būtų lengvai 
suprantama vyresniam nei 13 metų 
amžiaus vaikui;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kai kurios kasdienio gyvenimo situacijos – tiek internete, tiek 
neprisijungus prie interneto – būtų sklandesnės, buvo būtina įtraukti kelias konkrečias 
formuluotes, susijusias su tais atvejais, kai prielaidą apie sutikimą galima daryti iš 
susiklosčiusių aplinkybių. Pavyzdžiui, prašant gydytojo nustatyti diagnozę galima numanyti, 
kad kai kurie asmens duomenys bus tvarkomi ir nesiimant aiškių šios konstatuojamosios 
dalies pradžioje apibrėžtų veiksmų. Šiame pavyzdyje gydytojas gali tartis su specialistu ir 
neprašęs leisti tvarkyti asmens duomenis, jeigu tai būtina norint nustatyti diagnozę.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) pagrindinė duomenų valdytojo 
buveinė Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
nustatoma pagal objektyvius kriterijus, be 
to, per stabilias struktūras ji turėtų vykdyti 
veiksmingą ir realią veiklą, priimdama 
sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų, 
sąlygų ir būdų. Vertinant šį kriterijų nėra 
svarbu, ar asmens duomenys faktiškai buvo 
tvarkomi toje vietoje; asmens duomenų 
tvarkymo techninių priemonių ir 
technologijų buvimas ir naudojimas arba 
duomenų tvarkymo operacijos savaime 
nepagrindžia pagrindinės buveinės 
egzistavimo ir todėl nėra esminis 
pagrindinės buveinės nustatymo kriterijus. 
Duomenų tvarkytojo pagrindinė buveinė 
turėtų būti jo centrinės administracijos 
vieta Sąjungos teritorijoje;

(27) pagrindinė duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo buveinė Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti nustatoma pagal objektyvius 
kriterijus, be to, per stabilias struktūras ji 
turėtų vykdyti veiksmingą ir realią veiklą, 
priimdama sprendimus dėl duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų. Vertinant 
šį kriterijų nėra svarbu, ar asmens 
duomenys faktiškai buvo tvarkomi toje 
vietoje; asmens duomenų tvarkymo 
techninių priemonių ir technologijų 
buvimas ir naudojimas arba duomenų 
tvarkymo operacijos savaime nepagrindžia 
pagrindinės buveinės egzistavimo ir todėl 
nėra esminis pagrindinės buveinės 
nustatymo kriterijus;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užbaigiamas 4 straipsnio 13 dalies pakeitimas.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atstovas kartu su duomenų 
valdytoju yra atsakingas už bet kokį šio 
reglamento nuostatų neatitinkantį elgesį;

Pagrindimas

Atstovo atsakomybė nepakankamai aiškiai apibrėžta; šia nauja konstatuojamąja dalimi 
pabrėžiama atstovo atsakomybė.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises. Siekiant 
nustatyti, koks asmuo laikomas vaiku, 
šiame reglamente turėtų būti 
vadovaujamasi JT Vaiko teisių 
konvencijoje nustatytos apibrėžties;

(29) vaikams turėtų būti užtikrinta ypatinga 
jų asmens duomenų apsauga, nes jie gali 
nepakankamai suvokti su asmens duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, pasekmes, 
apsaugos priemones ir savo teises ir yra 
pažeidžiami vartotojai. Siekiant nustatyti, 
koks asmuo laikomas vaiku, šiame 
reglamente turėtų būti vadovaujamasi JT 
Vaiko teisių konvencijoje nustatytos 
apibrėžties. Visų pirma, turi būti 
naudojama vaiko interesus atitinkanti 
kalba siekiant užtikrinti sutikimo teisę 
vyresniems nei 13 metų vaikams;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam
pirmiausia reikia užtikrinti, kad būtų 
surinkta ne per daug duomenų, o duomenų 
saugojimo laikotarpis būtų tik minimalus.
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik 
tuomet, jei duomenų tvarkymo tikslų 
negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Reikėtų imtis visų pagrįstų priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens 
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Kad 
duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, 
duomenų valdytojas turėtų nustatyti 
duomenų ištrynimo arba periodinės 
peržiūros terminus;

(30) asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
teisėtai, sąžiningai ir skaidriai 
suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Visų 
pirma turėtų būti aiškūs, teisėti ir duomenų 
rinkimo metu nustatyti konkretūs tikslai, 
kuriais tvarkomi duomenys. Duomenys 
turėtų būti adekvatūs, susiję ir jų apimtis 
neviršyti tikslų, kuriais jie tvarkomi; tam 
reikia užtikrinti, kad būtų surinkta ne per 
daug duomenų, o duomenų saugojimo 
laikotarpis būtų ne ilgesnis nei reikalinga 
tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys 
tvarkomi. Asmens duomenys turėtų būti 
tvarkomi tik tuomet, jei duomenų 
tvarkymo tikslų negalima pasiekti kitomis 
priemonėmis. Reikėtų imtis visų pagrįstų 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad netikslūs 
asmens duomenys būtų ištaisyti arba 
ištrinti. Kad duomenys nebūtų laikomi 
ilgiau nei būtina, duomenų valdytojas 
turėtų nustatyti duomenų ištrynimo arba 
periodinės peržiūros terminus. Atliekant 
mažiausio duomenų kiekio, kurio reikia 
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tvarkant duomenis nustatytais tikslais, 
vertinimą reikėtų apsvarstyti kituose teisės 
aktuose nustatytus įpareigojimus, kai 
reikalaujama, kad sukčiavimo prevencijos 
ir nustatymo tikslais, patvirtinant tapatybę 
ir (arba) nustatant kreditingumą būtų 
naudojami išsamūs duomenys;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti duomenų valdytojų pareigą stebėti būtiniausių minimalių 
duomenų naudojimą ir saugojimų laikotarpių laikymąsi. Be to, šiuo pakeitimu siekiama 
užtikrinti šios konstatuojamosios dalies ir 5 straipsnio e punkto suderinamumą. Pakeitimu 
taip pat siekiama suderinti šį reglamentą su galiojančiais teisės aktais, pvz., Vartojimo 
kreditų direktyva ir Direktyva dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės, 
taip pat sukaupta geriausia patirtimi, pagal kuriuos atliekant kreditingumo vertinimą 
reikalaujama visapusiškai įvertinti pirkėjo finansinę padėtį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos;

(33) siekiant užtikrinti, kad sutikimas būtų 
savanoriškas, reikėtų tiksliai apibrėžti, kad 
sutikimas nėra laikomas galiojančiu 
teisiniu pagrindu, kai asmuo faktiškai 
neturi laisvo pasirinkimo ir todėl negali 
atsisakyti sutikti arba sutikimo atšaukti, 
nepatirdamos žalos. Atitinkamai sutikimas 
neturėtų būti laikomas teisiniu duomenų 
tvarkymo pagrindu, kai duomenų 
subjektas neturi kitos galimybės gauti 
lygiavertes paslaugas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 

(34) sutikimas turi būti išreikštas laisvai, ir
duomenų subjektas negali būti verčiamas 
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teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 
institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti pareigą ir
sutikimas negali būti laikomas
savanorišku, atsižvelgiant į duomenų
subjekto interesus;

išreikšti sutikimą tvarkyti jo duomenis,
ypač tuo atveju, kai yra didelis duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai gali būti tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
asmens duomenis tvarko darbdavys.
Tačiau kai duomenys tvarkomi duomenų
subjekto interesais ir todėl duomenų 
subjektas gali atšaukti sutikimą, 
nepatirdamas žalos, sutikimas turėtų būti 
laikomas galiojančiu asmens duomenų
tvarkymo teisiniu pagrindu.

Kai duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios 
institucija, remdamasi savo viešaisiais 
įgaliojimais, gali nustatyti naują ir 
nepagrįstą pareigą ir sutikimas negali būti 
laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Pagrindimas

Šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad duomenų subjektas turėtų tikrą ir laisvą pasirinkimą ir 
vėliau galėtų atšaukti sutikimą ar prieštarauti tolesniam duomenų tvarkymui bet kokiomis 
aplinkybėmis. Tai neturėtų užkirsti kelio fiziniams asmenims sutikti su duomenų tvarkymu, 
visų pirma tuo atveju, kai duomenys tvarkomi jų naudai (pvz., darbdavys siūlo draudimą). 
Reglamente neturėtų būti daroma prielaida, kad esant užimtumo santykiams neįmanoma 
laisvai sutikti su duomenų tvarkymu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) kai paslaugos teikimui būtina 
tvarkyti asmens duomenis gavus duomenų 
subjekto sutikimą, sutikimo atšaukimas 
gali suteikti pagrindą paslaugos teikėjui 
nutraukti sutartį. Tai taikoma visų pirma 
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paslaugoms, kurios vartotojams teikiamos 
nemokamai;

Pagrindimas

Įtraukus šią konstatuojamąją dalį būtų padidinamas informuotumas. Nors galimybė nutraukti 
sutartį yra nurodyta jos sąlygose tais atvejais, kai būtina tvarkyti duomenis teikiant paslaugą, 
reikia, kad vartotojai suprastų, jog kai kuriais atvejais duomenys yra valiuta, kuria jie moka 
už paslaugą. Pvz., aukcionų platformos sukauptus duomenis naudoja siekdamos nustatyti 
pardavėjų patikimumą, o platformą naudojančių vartotojų tarpusavio vertinimas naudojamas 
siekiant pritraukti potencialių klientų, tačiau taip pat siekiant išvengti sukčiavimo. Sutikimo 
tvarkyti tokius duomenis atšaukimas prieštarautų pačiai tokios platformos idėjai. Vartotojai 
taip pat turėtų žinoti, kad daugelis verslo modelių suteikia prieigą prie „nemokamų“ 
paslaugų mainais už prieigą prie tam tikrų asmens duomenų. Jei vartotojas atšaukia sutikimą 
tvarkyti tokius duomenis, jam gali būti nesuteikiama ta paslauga.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) teisėti duomenų valdytojo interesai 
gali būti teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, jeigu duomenų subjekto interesai 
arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra 
viršesni. Juos reikėtų kruopščiai pasverti 
visų pirma tuomet, kai duomenų subjektas 
yra vaikas, nes vaikams reikalinga ypatinga 
apsauga. Duomenų subjektui turėtų būti 
suteikta teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas
aiškiai informuoti duomenų subjektą apie 
teisėtus interesus, kurių siekia, ir jo teisę su 
tuo nesutikti, be to, jis turėtų būti 
įpareigotas šiuos teisėtus interesus 
dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, kad 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
tvarko vykdydamos savo funkcijas;

(38) teisėti duomenų subjekto interesai gali 
būti teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, 
jeigu duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesni.
Juos reikėtų kruopščiai pasverti visų pirma 
tuomet, kai duomenų subjektas yra vaikas, 
nes vaikams reikalinga ypatinga apsauga.
Duomenų subjektui turėtų būti suteikta 
teisė dėl priežasčių, susijusių su jo 
konkrečia padėtimi, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, ir dėl to nepatirti 
išlaidų. Siekiant užtikrinti skaidrumą, 
duomenų valdytojas ar tretieji asmenys, 
kuriems šie duomenys yra perduoti, turėtų 
būti įpareigoti aiškiai informuoti duomenų 
subjektą apie teisėtus interesus, kurių 
siekia, ir jo teisę su tuo nesutikti, be to, jis 
turėtų būti įpareigotas šiuos teisėtus 
interesus dokumentuoti. Atsižvelgiant į tai, 
kad teisinį duomenų tvarkymo pagrindą 
valdžios institucijoms teisės aktu turi 
sukurti teisės aktų leidėjas, šis pateisinimo 
pagrindas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai valdžios institucijos duomenis 
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tvarko vykdydamos savo funkcijas;

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išlaikyti Direktyvos 95/46/EB formuluotę. Primenama, kad 
reglamentas bus taikomas ne tik skaitmeninėms paslaugoms, bet ir veiksmams, atliekamiems 
neprisijungus prie interneto. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, žurnalų leidybos sektorius, 
norėdami finansuoti savo veiklą, turi naudoti išorės šaltinius, kad pasiektų potencialius 
naujus prenumeratorius.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) derinant Sąjungos teisės aktus 
duomenų apsaugos srityje negalima atimti 
iš valstybių narių galimybės taikyti atskirų 
sektorių teisės aktus, inter alia, registrais 
paremtų tyrimų atveju;

Pagrindimas

Pagal šiuo metu ES galiojančią teisinę duomenų apsaugos sistemą, t. y. Direktyvą 95/46/EB, 
valstybės narės turi įvairaus masto laisvę pritaikyti ES teisės aktus prie nacionalinių 
aplinkybių.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40b) kitu tikslu surinktų asmens 
duomenų tvarkymas gali būti leidžiamas 
atliekant visuomeninius mokslinius 
tyrimus, kai galima dokumentuoti 
surinktų duomenų tvarkymo mokslinį 
tinkamumą. Padarant duomenis 
prieinamus viešiems moksliniams 
tyrimams reikia atsižvelgti į pritaikytąją 
privatumo apsaugą;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, ypač siekiant, 
kad sveikatos draudimo sistemoje taikomos 
prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

(42) be to, netaikyti draudimo tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis turėtų būti 
leidžiama, jei tai numatyta įstatyme ir 
taikomos tinkamos asmens duomenų ir kitų 
pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kai 
galima pateisinti viešojo intereso 
pagrindais, visų pirma kai tai susiję su 
sveikatos klausimais, įskaitant visuomenės 
sveikatos ir socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir sveikatos priežiūros 
paslaugų administravimą, taip pat 
informaciją, kuri siunčiama 
elektroninėmis teksto žinutėmis ar 
elektroniniu paštu pacientams dėl 
apsilankymo ligoninėse ar klinikose, ypač 
siekiant, kad sveikatos draudimo sistemoje 
taikomos prašymų dėl išmokų ir paslaugų 
nagrinėjimo procedūros būtų kokybiškos ir 
nereikalautų daug sąnaudų, arba kai 
duomenys tvarkomi istoriniais, statistiniais 
ir mokslinių tyrimų tikslais;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, kaip ilgai bus saugomi 
duomenys, apie teisę susipažinti su 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar 
ištrinti ir apie teisę pateikti skundą. Kai 
duomenys renkami iš duomenų subjekto, 
duomenų subjektas taip pat turėtų būti 
informuotas, ar jis privalo pateikti 

(48) pagal sąžiningo ir skaidraus duomenų 
tvarkymo principus duomenų subjektui 
turėtų būti pranešta visų pirma apie 
vykdomą duomenų tvarkymo operaciją ir 
jos tikslus, apie kriterijus ir (arba) teisines 
nuostatas, pagal kuriuos galima nustatyti,
kaip ilgai bus saugomi duomenys, apie 
teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti 
juos ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę pateikti 
skundą. Kai duomenys renkami iš 
duomenų subjekto, duomenų subjektas taip 
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duomenis, taip pat apie tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;

pat turėtų būti informuotas, ar jis privalo 
pateikti duomenis, taip pat apie tokių 
duomenų nepateikimo pasekmes;

Pagrindimas

Nėra įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai ta trukmė 
susijusi su skirtingomis specifinėmis teisinėmis nuostatomis.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) informacija apie duomenų subjekto 
asmens duomenų tvarkymą turėtų būti 
suteikta duomenis renkant arba – kai 
duomenys renkami ne iš duomenų subjekto 
– per pagrįstą laikotarpį, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo aplinkybių. Kai 
duomenis galima teisėtai atskleisti kitam 
duomenų gavėjui, duomenų subjektas apie 
tai turėtų būti informuojamas pirmo 
duomenų atskleidimo jų gavėjui metu;

(49) informacija apie duomenų subjekto 
asmens duomenų tvarkymą turėtų būti 
suteikta duomenis renkant arba – kai 
duomenys renkami ne iš duomenų subjekto 
– per pagrįstą laikotarpį, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo aplinkybių. Kai 
duomenis galima teisėtai atskleisti kitam 
duomenų gavėjui, duomenų subjektas apie 
tai turėtų būti informuojamas pirmo 
duomenų atskleidimo jų gavėjui metu. 
Nepaisant to, kol duomenų subjektas 
visapusiškai nesusipažinęs su šioje 
konstatuojamojoje dalyje nurodyta 
informacija, tvarkyti duomenų 
neleidžiama, leidžiama tik juos saugoti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 14 straipsnio 4 dalies b punkto pakeitimu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 

(51) bet kuris asmuo turėtų turėti teisę 
susipažinti su apie jį surinktais duomenimis 
ir galimybę šia teise lengvai pasinaudoti, 
kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir 
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galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, kaip ilgai jie bus laikomi, kas yra 
duomenų gavėjas, pagal kokią logiką 
duomenys tvarkomi ir kokios galėtų būti 
tokio duomenų tvarkymo pasekmės bent 
jau tais atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

galėtų patikrinti jo teisėtumą. Todėl 
kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti 
teisę žinoti ir būti informuotas, pavyzdžiui, 
apie tai, kokiais tikslais duomenys 
tvarkomi, apie kriterijus, pagal kuriuos 
galima nustatyti, kaip ilgai jie bus laikomi
kiekvienam tikslui, kas yra duomenų 
gavėjas, pagal kokią logiką duomenys 
tvarkomi ir kokios galėtų būti tokio 
duomenų tvarkymo pasekmės bent jau tais 
atvejais, kai duomenų tvarkymas 
grindžiamas profiliavimu. Ši teisė neturėtų 
varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių, 
įskaitant komercines paslaptis arba 
intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių 
teises, kuriomis saugoma programinė 
įranga. Tačiau tai neturėtų lemti, kad 
duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti 
visą informaciją;

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę būti užmirštam, kai tokių duomenų 
saugojimas neatitinka šio reglamento 
reikalavimų. Pirmiausia, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
jų duomenys būtų ištrinti ir toliau 
nebetvarkomi, kai duomenų nebereikia 
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar 
kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektai 
atšaukė savo sutikimą dėl duomenų 
tvarkymo ar nesutinka, kad jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, arba kai jų 
asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 

(53) kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę 
reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir 
teisę reikalauti šiuos asmens duomenis 
ištrinti, kai tokių duomenų saugojimas 
neatitinka šio reglamento reikalavimų.
Pirmiausia, duomenų subjektai turėtų turėti 
teisę reikalauti, kad jų duomenys būtų 
ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai duomenų 
nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo 
renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų 
subjektai atšaukė savo sutikimą dėl 
duomenų tvarkymo ar nesutinka, kad jų 
asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai 
jų asmens duomenų tvarkymas dėl kitų 
priežasčių neatitinka šio reglamento 
nuostatų. Ši teisė ypatingai svarbi tais 
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atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti;

atvejais, kai duomenų subjektas savo 
sutikimą išreiškė būdamas vaikas, 
nevisiškai suvokdamas su duomenų 
tvarkymu susijusią riziką, o vėliau panoro, 
kad tokie – ypač internete saugomi –
asmens duomenys būtų pašalinti. Tačiau 
turėtų būti leidžiama toliau saugoti 
duomenis, jei to reikia istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais, 
siekiant apginti viešąjį interesą visuomenės 
sveikatos srityje ar norint pasinaudoti teise 
į saviraiškos laisvę, kai tai numatyta pagal 
įstatymą arba yra pagrindas duomenų 
tvarkymą riboti, o ne juos ištrinti. Taip pat 
teisė reikalauti ištrinti duomenis 
netaikoma tuo atveju, kai saugoti asmens 
duomenis būtina siekiant įvykdyti 
duomenų subjekto sutartį arba kai yra 
teisės aktais nustatytas reikalavimas 
saugoti šiuos duomenis, arba jie saugomi 
finansinių nusikaltimų prevencijos 
tikslais;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsnio antraštės pakeitimu.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant sustiprinti teisę būti 
užmirštam internetinėje aplinkoje, teisė
reikalauti ištrinti duomenis turėtų būti 
išplėsta taip, kad duomenų valdytojas, 
kuris asmens duomenis paskelbė viešai, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 

(54) siekiant sustiprinti teisę reikalauti 
ištrinti duomenis internetinėje aplinkoje, ši
teisė turėtų būti išplėsta taip, kad duomenų 
valdytojas, kuris perdavė asmens duomenis
arba juos paskelbė viešai negavęs 
duomenų subjekto nurodymo tai padaryti, 
būtų įpareigotas informuoti tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis 
apie duomenų subjekto prašymą ištrinti 
visas nuorodas į tuos duomenis, jų kopijas 
ar dublikatus. Dėl duomenų, už kurių 
paskelbimą duomenų valdytojas yra 
atsakingas, jis turėtų imtis visų pagrįstų 
veiksmų, įskaitant technines priemones, 
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asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

kad tokią informaciją perduotų tretiesiems 
asmenims. Kai asmens duomenis paskelbė 
tretieji asmenys, duomenų valdytojas turėtų 
būti laikomas atsakingu už jų paskelbimą, 
jei jis davė tokį leidimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) kai kurie duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo sutvarkyti asmens duomenys 
duoda rezultatų, kuriuos naudoja tik pats 
duomenų valdytojas ir kurių formatas net 
duomenų subjektui neturi prasmės. Tokiu 
atveju neturėtų būti taikoma teisė į 
duomenų perkeliamumą, tačiau kitos 
teisės, visų pirma teisė nesutikti, teisė 
susipažinti su duomenimis ir teisė 
reikalauti ištaisyti duomenis, vis tiek
laikomos galiojančiomis;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ankstesniame pakeitime pradėtą vartoti sąvoką 
„prasmingumas“.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) turėtų būti nustatyta visapusiška
duomenų valdytojo atsakomybė už bet kokį 
duomenų valdytojo arba jo pavedimu 
vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Visų 
pirma, duomenų valdytojas turėtų 
užtikrinti, kad kiekviena duomenų 

(60) turėtų būti nustatyta bendra duomenų 
valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų 
valdytojo arba jo pavedimu vykdomą 
asmens duomenų tvarkymą. Visų pirma, 
duomenų valdytojas turėtų užtikrinti, kad 
kiekviena duomenų tvarkymo operacija
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tvarkymo operacija atitinka šį reglamentą, 
ir privalėti tą įrodyti;

atitiktų šį reglamentą, ir privalėti tą įrodyti;

Pagrindimas

Norint sustiprinti asmens duomenų apsaugą, reikia aiškiai įtraukti bendrą duomenų valdytojo 
atsakomybės principą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) šiame reglamente įmonės 
skatinamos rengti vidaus programas, 
kuriose nustatomos duomenų tvarkymo 
operacijos, kurias atliekant dėl jų 
pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų gali 
kilti konkreti rizika duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, įdiegti tinkamas 
privatumo apsaugos priemones, sukurti 
inovacinius pritaikytosios privatumo 
apsaugos sprendimus ir taikyti privatumo 
didinimo metodus. Įmonėms, kurios gali 
viešai parodyti, kad jos taiko privatumo 
atskaitomybę, taip pat nereikia taikyti 
papildomų priežiūros mechanizmų, t. y. 
išankstinio konsultavimosi ir išankstinio 
leidimo; 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su požiūriu, pagal kurį atskaitomybė yra alternatyvus 
procesas, kuris tinkamai skatina geriausią organizacinę patirtį. Be to, tokiu suderinimu su 
reikalavimų laikymusi susijusių išlaidų ir užtikrinimo išlaidų našta perkeliama rinkai, o ne 
valstybės iždui.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
61 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61b) pritaikytoji duomenų apsauga yra 
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labai veiksminga priemonė, nes ja 
naudodamasis duomenų subjektas gali 
visapusiškai kontroliuoti savo duomenų 
apsaugą, informaciją, kuria jis dalijasi, ir 
subjektus, su kuriais jis dalijasi šia 
informacija. Svarstant šį principą, taip pat 
standartizuotąją duomenų apsaugą, ir 
vertinant duomenų tvarkymo teisėtumą 
aplinkybės turėtų būti labai svarbios;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas 23 straipsnio 2 dalies pakeitimas. Jis susijęs su tais atvejais, kai 
duomenų subjektas gali pasirinkti duomenų tvarkymo sistemą; tokiu atveju reikėtų turėti 
omenyje daug įvairių padarinių. Pavyzdžiui, duomenų subjektas, užsiregistruodamas 
socialiniame tinkle, turėtų sutikti, kad tam tikra informacija apie jį būtų viešai prieinama 
kitiems naudotojams, kad jie galėtų su juo susisiekti, o jei duomenų subjektas prašo suteikti 
paskolą, toks pat duomenų viešumo lygis jam neturėtų būti priimtinas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
61 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61c) pagal pritaikytosios duomenų 
apsaugos principą duomenys yra saugomi 
visą technologijų būvio ciklą – nuo jų 
pradinio kūrimo etapo iki jų diegimo, 
naudojimo ir galutinio pašalinimo. Pagal 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
principą privatumo nustatymai turėtų būti 
taikomi paslaugoms, o produktai 
paprastai turėtų atitikti bendruosius 
duomenų apsaugos principus, pvz., 
duomenų kiekio mažinimo ir tikslų 
apribojimo principus;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu;

(62) siekiant užtikrinti duomenų subjektų 
teises ir laisves ir nustatyti duomenų 
valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
atsakomybę, šiame reglamente reikia 
aiškiai paskirstyti atsakomybę – taip pat ir 
priežiūros institucijų stebėjimo ir 
priemonių atžvilgiu – be kita ko, tais 
atvejais, kai duomenų valdytojas kartu su 
kitais duomenų valdytojais nustato 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus arba kai duomenų tvarkymo 
operacija atlikta duomenų valdytojo 
pavedimu. Jeigu atsakomybe dalijamasi, 
duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Pagrindimas

Duomenų tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Tai reiškia, kad, jeigu 
duomenų tvarkytojas atidžiai laikosi jam perduotų instrukcijų, asmens duomenų pažeidimas 
turi būti laikomas duomenų valdytojo, o ne duomenų tvarkytojo atsakomybe, tačiau 
nepažeidžiant duomenų subjekto užmokesčio teisės.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų dokumentuoti kiekvieną
duomenų tvarkymo operaciją. Kiekvienas 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad
pagal juos būtų galima patikrinti
tvarkymo operacijas;

(65) kad įrodytų, jog laikosi šio 
reglamento, duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas turėtų saugoti aktualią 
informaciją pagrindinėse duomenų 
tvarkymo kategorijose. Komisija turėtų 
nustatyti vienodą šios informacijos 
saugojimo dokumentų formatą visoje ES. 
Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas turėtų būti įpareigotas 
bendradarbiauti su priežiūros institucija ir 
paprašius pateikti turimus dokumentus, kad
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galėtų padėti priežiūros institucijai 
įvertinti tų pagrindinių tvarkymo
kategorijų atitiktį šiam reglamentui;

Pagrindimas

Užtikrindamos veiksmingą duomenų apsaugą, organizacijos turi turėti pakankamai 
dokumentais įrodomą supratimą apie savo duomenų tvarkymo veiklą. Tačiau dokumentų apie 
visą tvarkymo veiklą saugojimas sukuria neproporcingą naštą. Užuot tenkinus biurokratinius
poreikius, dokumentavimu turėtų būti siekiama padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams 
vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl, kai 
tik duomenų valdytojas sužino, kad 
padarytas toks pažeidimas, jis apie 
pažeidimą turėtų nepagrįstai nedelsdamas, 
jei įmanoma, per 24 valandas pranešti 
priežiūros institucijai. Kai to neįmanoma 
padaryti per 24 valandas, pranešant 
reikėtų nurodyti vėlavimo priežastis. 
Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenims 
ar privatumui pažeidimas galėjo turėti 
neigiamą poveikį, turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant informuojami, kad galėtų imtis 
būtinų atsargumo priemonių. Pažeidimas 
turėtų būti laikomas turinčiu neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 

(67) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, asmuo gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių arba socialinę žalą, 
įskaitant tapatybės klastojimą. Todėl tokių 
ekonominių nuostolių arba socialinės 
žalos atlyginimas turėtų būti pirmasis ir 
svarbiausias prioritetas. Po to, kai tik 
duomenų valdytojas sužino, kad padarytas 
pažeidimas, kuris gali daryti didžiulį 
neigiamą poveikį asmens duomenų 
apsaugai ar susijusio duomenų subjekto 
privatumui, jis apie pažeidimą turėtų 
nepagrįstai nedelsdamas pranešti priežiūros 
institucijai. Fiziniai asmenys, kurių asmens 
duomenims ar privatumui pažeidimas 
galėjo turėti neigiamą poveikį, turėtų būti 
nepagrįstai nedelsiant informuojami, kad 
galėtų imtis būtinų atsargumo priemonių, 
išvengiant informacijos pertekliaus 
duomenų subjektui. Pažeidimas turėtų būti 
laikomas turinčiu labai didelį neigiamą 
poveikį asmens duomenims ar duomenų 
subjekto privatumui, jeigu dėl jo, 
pavyzdžiui, galėtų būti pavogta ar 
suklastota tapatybė, padaryta fizinė žala, 
patirtas didelis pažeminimas ar pakenkta 
reputacijai. Pranešime turėtų būti aprašytas 
asmens duomenų saugumo pažeidimo 



AD\924645LT.doc 25/120 PE496.497v02-00

LT

glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

pobūdis ir fiziniams asmenims nurodytos 
rekomendacijos, kaip sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį. Duomenų subjektams 
apie tai turėtų būti pranešta kuo greičiau, 
glaudžiai bendradarbiaujant su priežiūros 
institucija ir laikantis jos ar kitos 
atitinkamos institucijos (pvz., teisėsaugos 
institucijų) pateiktų nurodymų. Kad 
duomenų subjektai galėtų sumažinti 
tiesioginį žalos pavojų, reikėtų, pavyzdžiui, 
jiems nedelsiant apie tai pranešti, o ilgesnį 
pranešimo terminą būtų galima pateisinti 
būtinybe įgyvendinti tinkamas priemones, 
nukreiptas prieš tęstinius arba panašius 
duomenų saugumo pažeidimus;

Pagrindimas

Šio pakeitimo paskirtis – paaiškinti veiksmus, kurių pageidautina imtis duomenų saugumo 
pažeidimo atveju, taip pat paaiškinti šio pasiūlymo dėl reglamento 31 ir 32 straipsnių 
pakeitimus.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) nustatant išsamias pranešimo apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą
formos ir tvarkos taisykles, turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
duomenys buvo apsaugoti tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, veiksmingai 
ribojančiomis tapatybės klastojimo arba 
kitokio neteisėto naudojimo galimybę. Be 
to, nustatant tokias taisykles ir tvarką 
reikėtų atsižvelgti į teisėtus teisėsaugos 
institucijų interesus tais atvejais, kai 
ankstyvas informacijos apie incidentą 
paskelbimas galėtų bereikalingai sutrukdyti 
pažeidimo aplinkybių tyrimą;

(69) vertinant pranešimo apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą išsamumo 
lygį turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į 
pažeidimo aplinkybes, įskaitant tai, ar 
asmens duomenys buvo apsaugoti 
tinkamomis techninėmis priemonėmis, 
veiksmingai ribojančiomis tapatybės 
klastojimo arba kitokio neteisėto 
naudojimo galimybę. Be to, nustatant 
tokias taisykles ir tvarką reikėtų atsižvelgti 
į teisėtus teisėsaugos institucijų interesus 
tais atvejais, kai ankstyvas informacijos 
apie incidentą paskelbimas galėtų 
bereikalingai sutrukdyti pažeidimo 
aplinkybių tyrimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 32 straipsnio 5 dalies išbraukimu.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70a) Direktyvoje 2002/58/EB, iš dalies 
pakeistoje Direktyva 2009/136/EB, 
nustatytas įpareigojimas pranešti apie 
asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, 
susijusius su viešųjų elektroninių ryšių 
paslaugų teikimu Europos Sąjungos 
viešuosiuose ryšių tinkluose. Kai viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai teikia 
ir kitas paslaugas, jiems ir toliau taikoma 
pareiga pranešti apie pažeidimus pagal 
Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių, o ne šį reglamentą. Tokiems 
paslaugų teikėjams turėtų būti taikoma 
bendroji pranešimo apie asmens duomenų 
tvarkymo pažeidimus procedūra tvarkant 
ir asmens duomenis, susijusius su viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų teikimu, ir 
kitus asmens duomenis, kuriuose jie 
tvarko kaip duomenų valdytojai; 

Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugos teikėjams turėtų būti taikoma bendroji pranešimo apie 
pažeidimus, susijusius su jų tvarkomais duomenimis, tvarka, o ne įvairios procedūros, 
atsižvelgiant į jų siūlomas paslaugas. Tuo užtikrinamos vienodos sąlygos visiems pramonės 
srities dalyviams.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 

(97) jeigu asmens duomenys tvarkomi 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, o 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė vykdo veiklą Sąjungoje, viena 
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priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo veiklą visoje Sąjungoje ir 
priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų 
vienodžiau taikoma teisė, būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir tokiems duomenų 
valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
sumažėtų administracinė našta;

priežiūros institucija turėtų būti 
kompetentinga stebėti duomenų valdytojo 
arba tvarkytojo duomenų tvarkymo veiklą 
visoje Sąjungoje ir priimti atitinkamus 
sprendimus, kad būtų vienodžiau taikoma 
teisė, būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir 
tokiems duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams sumažėtų administracinė 
našta. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų 
nuostatų, kai asmens duomenų tvarkymą 
atlieka ne pagrindinė buveinė, o viena iš 
kitų duomenų valdytojo ar duomenų 
tvarkytojo buveinių, esančių Europos 
Sąjungoje, už šį tvarkymą turėtų būti 
atsakinga kompetentinga priežiūros 
institucija, esanti valstybėje narėje, 
kurioje įsikūrusi minėta buveinė. 
Laikantis VII skyriaus nuostatų, ši 
leidžianti nukrypti nuostata nepanaikina 
valstybės narės, kurioje įsikūrusi 
pagrindinė buveinė, priežiūros institucijos 
galimybės reikalauti papildomų duomenų;

Pagrindimas

Jei duomenų tvarkymas, apimantis kelias šalis, yra lengvai prižiūrimas pagrindinės buveinės 
ir jį turi atlikti viena valdžios institucija, po centralizuoto pranešimo, kai duomenys 
nacionaliniu lygmeniu tvarkomi necentralizuotai skyriuose, kuriuos pagrindinei buveinei 
sudėtinga prižiūrėti, duomenis nacionaliniu lygmeniu turėtų turėti galimybė tvarkyti 
nacionalinė priežiūros institucija.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai priežiūros institucija ketina 
imtis tam tikros priemonės dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurios yra susijusios 
su prekių ir paslaugų siūlymu duomenų 

(105) kad šis reglamentas būtų nuosekliai 
taikomas visoje Sąjungoje, reikėtų sukurti 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pagal kurį priežiūros institucijos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
Komisija. Šis mechanizmas pirmiausia 
taikomas, kai priežiūros institucija ketina 
imtis tam tikros priemonės dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurios yra susijusios 
su prekių ir paslaugų siūlymu duomenų 
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subjektams keliose valstybėse narėse arba 
su tokių duomenų subjektų stebėjimu, arba 
kurios gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Šis mechanizmas 
neturėtų prieštarauti priemonėms, kurių 
Komisija gali imtis vykdydama savo 
įgaliojimus pagal Sutartis;

subjektams keliose valstybėse narėse arba 
su tokių duomenų subjektų stebėjimu, arba 
kurios gali iš esmės paveikti laisvą asmens 
duomenų judėjimą. Be to, jis turėtų būti 
taikomas, kai kuri nors priežiūros 
institucija arba Komisija prašo tam tikrą 
klausimą nagrinėti pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą. Be to, duomenų 
subjektai turėtų turėti teisę į nuoseklumo 
užtikrinimą, jeigu mano, kad duomenų 
apsaugos institucijos ar valstybės narės 
taikoma priemonė neatitinka šio 
kriterijaus. Šis mechanizmas neturėtų 
prieštarauti priemonėms, kurių Komisija 
gali imtis vykdydama savo įgaliojimus 
pagal Sutartis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su naujo 63a straipsnio įtraukimu.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
111 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje ir 
turėti teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, jeigu mano, kad jo teisės pagal 
šį reglamentą pažeistos arba jeigu 
priežiūros institucija nesiima veiksmų dėl 
skundo arba nesiima veiksmų, kai tai 
būtina duomenų subjekto teisėms 
apsaugoti;

(111) kiekvienas duomenų subjektas turėtų 
turėti teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje ir 
turėti teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių, jeigu mano, kad jo teisės pagal 
šį reglamentą pažeistos arba jeigu 
priežiūros institucija nesiima veiksmų dėl 
skundo arba nesiima veiksmų, kai tai 
būtina duomenų subjekto teisėms 
apsaugoti. Jei duomenų subjektas mano, 
kad neužtikrinamas nuoseklumas, jis gali 
pateikti skundą Europos duomenų 
apsaugos valdybai;

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
113 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) kiekvienas fizinis arba juridinis 
asmuo turėtų turėti teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš jų atžvilgiu 
priimtus priežiūros institucijos sprendimus.
Ieškinys priežiūros institucijai turėtų būti 
pareiškiamas valstybės narės, kurioje 
priežiūros institucija įsisteigusi, teismuose;

(113) kiekvienas fizinis arba juridinis 
asmuo turėtų turėti teisę imtis teisminių 
teisių gynimo priemonių prieš jų atžvilgiu 
priimtus priežiūros institucijos sprendimus.
Ieškinys priežiūros institucijai turėtų būti 
pareiškiamas valstybės narės, kurioje 
priežiūros institucija įsisteigusi, teismuose
arba Europos duomenų apsaugos 
valdybai dėl nenuoseklaus šio reglamento 
taikymo kitose valstybėse narėse;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
115 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(115) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusi kompetentinga 
priežiūros institucija nesiima veiksmų 
arba ėmėsi nepakankamų priemonių dėl 
skundo, duomenų subjektas gali prašyti 
valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, priežiūros institucijos 
pareikšti ieškinį tai priežiūros institucijai 
kompetentingame kitos valstybės narės 
teisme. Prašomoji priežiūros institucija 
gali priimti sprendimą, kurį galima 
peržiūrėti teismine tvarka, ar tinkama šį 
prašymą tenkinti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
118 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju;

(118) bet kokią žalą, kurią asmuo gali 
patirti dėl neteisėto duomenų tvarkymo, 
turėtų atlyginti duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas, kurie gali būti atleisti nuo 
atsakomybės, jeigu įrodo, kad nėra 
atsakingi už žalą, visų pirma, kai nustatyta 
duomenų subjekto kaltė arba nenugalimos 
jėgos atveju. Jeigu atsakomybe dalijamasi, 
duomenų tvarkytojas, kuris atlygina žalą 
duomenų subjektui, gali apskųsti 
duomenų valdytoją ir reikalauti 
kompensacijos, jeigu jis elgėsi pagal 
susijusį teisės aktą;

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento nustatomas bendros duomenų valdytojo atsakomybės principas 
(5 straipsnio f dalis ir 22 straipsnis), kuris turi būti išlaikomas ir paaiškinamas. Duomenų 
tvarkytojas – tai duomenų valdytojo pasamdytas asmuo. Be to, jeigu duomenų tvarkytojas 
nesilaiko jam pateiktų nurodymų, 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jis laikomas duomenų 
valdytoju.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
120 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 
skiriamų administracinių baudų dydžiai; 
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę.
Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas taip 
pat gali būti naudojamas siekiant pašalinti 
administracinių sankcijų taikymo 

(120) siekiant sustiprinti administracinių 
sankcijų už šio reglamento pažeidimus 
poveikį ir jas suvienodinti, kiekvienai 
priežiūros institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai skirti sankcijas už 
administracinius pažeidimus. Šiame 
reglamente turėtų būti nurodyti tie 
pažeidimai ir nustatyti didžiausi už juos 
skiriamų administracinių baudų dydžiai; 
baudos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų 
būti proporcingos atvejo aplinkybėms ir 
skiriamos atsižvelgiant visų pirma į 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę.
Siekiant stiprinti vidaus rinką, 
administracinės sankcijos visose 
valstybėse narėse turėtų būti skiriamos 
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skirtumus; nuosekliai. Nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmas taip pat gali būti naudojamas 
siekiant pašalinti administracinių sankcijų 
taikymo skirtumus;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš anksto nustatomas 78 ir 79 straipsniuose numatytų administracinių sankcijų 
nuoseklumo reikalavimas.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
122 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(122) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, kuriai taikytina aukšto lygio 
apsauga, tvarkymą dažnai galima pateisinti 
įvairiais teisėtais asmenims ir visuomenei 
apskritai naudingais pagrindais, ypač kai
reikia užtikrinti sveikatos priežiūros 
užsienyje tęstinumą. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatytos asmens 
sveikatos duomenų tvarkymo sąlygos, 
jeigu bus taikomos specialios ir tinkamos 
apsaugos priemonės fizinių asmenų 
pagrindinėms teisėms ir asmens
duomenims apsaugoti. Tai apima fizinių 
asmenų teisę susipažinti su jų asmens 
sveikatos duomenimis, pavyzdžiui, su 
medicinos kortelės duomenimis, kuriuose 
pateikta tokia informacija kaip diagnozė, 
tyrimų rezultatai, gydančių gydytojų 
išvados ir paskirtas gydymas ar 
intervencijos;

(122) su sveikata susijusių asmens 
duomenų, kaip specialios kategorijos 
duomenų, kuriai taikytina aukšto lygio 
apsauga, tvarkymą dažnai galima pateisinti 
įvairiais teisėtais asmenims ir visuomenei 
apskritai naudingais pagrindais, ypač kai 
reikia užtikrinti sveikatos priežiūros 
užsienyje tęstinumą. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti nustatytos asmens 
sveikatos duomenų tvarkymo sąlygos, 
jeigu bus taikomos specialios ir tinkamos 
apsaugos priemonės fizinių asmenų 
pagrindinėms teisėms ir asmens 
duomenims apsaugoti. Tai apima fizinių 
asmenų teisę tiesiogiai ar iš anksto 
įgaliotų asmenų padedamiems susipažinti 
su asmens sveikatos duomenimis, 
pavyzdžiui, su medicinos kortelės 
duomenimis, kuriuose pateikta tokia 
informacija, kaip diagnozė, tyrimų 
rezultatai, gydančių gydytojų išvados ir 
paskirtas gydymas ar intervencijos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant sudaryti sąlygas paciento giminaičiams susipažinti su 
informacija, apskritai kai pacientas dėl ligos sunkumo negali priimti sprendimų ar naudotis 
tokia informacija.
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Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
122 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(122a) jei įmanoma, su sveikata susijusius 
asmens duomenis tvarkantis specialistas 
turėtų gauti anoniminius ar 
pseudoniminius duomenis, o asmens 
tapatybę turėtų žinoti tik bendrosios 
praktikos gydytojas ar tokius duomenis 
sutvarkyti prašęs specialistas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma pradėti taikyti kitą piliečių, kurių su sveikata susijusius duomenis 
kontroliuoja ar tvarko specialistas, neturintis žinoti duomenų subjekto tapatybės, apsaugos 
priemonę.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
129 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; akivaizdžiai 
neproporcingų prašymų ir mokesčio už
duomenų subjekto naudojimąsi teisėmis 
kriterijų ir sąlygų nustatymo; duomenų 
subjekto informavimo ir teisės susipažinti 
su duomenimis kriterijų ir reikalavimų;
teisės būti pamirštam ir teisės reikalauti 
ištrinti duomenis; profiliavimu pagrįstų 

(129) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus. Visų pirma, deleguotieji aktai turėtų 
būti priimti dėl duomenų tvarkymo 
teisėtumo; vaiko sutikimo kriterijų ir 
sąlygų nustatymo; ypatingų kategorijų 
duomenų tvarkymo; duomenų subjekto 
informavimo ir teisės susipažinti su 
duomenimis kriterijų ir reikalavimų; teisės 
būti pamirštam ir teisės reikalauti ištrinti 
duomenis; profiliavimu pagrįstų 
priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės kriterijų ir reikalavimų;
duomenų tvarkytojo; dokumentavimo 
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priemonių; duomenų valdytojo 
atsakomybės ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos
kriterijų ir reikalavimų; duomenų 
tvarkytojo; dokumentavimo ir duomenų 
tvarkymo kriterijų ir reikalavimų; asmens 
duomenų saugumo pažeidimo ir pranešimo 
apie jį priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų perdavimo išimčių;
administracinių sankcijų; duomenų 
tvarkymo sveikatos priežiūros tikslais;
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais ir duomenų tvarkymo 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų 
tikslais. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

kriterijų ir reikalavimų; asmens duomenų 
saugumo pažeidimo ir pranešimo apie jį 
priežiūros institucijoms kriterijų bei 
reikalavimų ir aplinkybių, kuriomis 
tikėtina, kad asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turės neigiamo poveikio 
duomenų subjektui; duomenų tvarkymo 
operacijų, kurioms reikalingas duomenų 
apsaugos poveikio įvertinimas, kriterijų ir 
sąlygų; didelės konkrečios rizikos, dėl 
kurios būtina iš anksto konsultuotis, 
nustatymo kriterijų ir reikalavimų;
duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo ir 
užduočių; elgesio kodeksų; sertifikavimo 
mechanizmų kriterijų ir reikalavimų;
duomenų perdavimo remiantis įmonei 
privalomomis taisyklėmis kriterijų ir 
reikalavimų; duomenų perdavimo išimčių;
duomenų tvarkymo sveikatos priežiūros 
tikslais; duomenų tvarkymo su darbo 
santykiais susijusiais tikslais ir duomenų 
tvarkymo istoriniais, statistiniais ir 
mokslinių tyrimų tikslais. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
130 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 

(130) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, Komisijai 
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turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinėms naudojimosi duomenų 
subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; standartinių 
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į
duomenų perkeliamumą; standartinėms
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms; 
specialiems duomenų tvarkymo saugumo
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai; 
techniniams standartams ir sertifikavimo
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba tarptautinė 
organizacija tinkamumo įvertinimui;
duomenų atskleidimui pažeidžiant 
Sąjungos teisę; savitarpio pagalbai; 
bendroms operacijoms ir sprendimų pagal 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų svarstyti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtas konkrečias priemones;

turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: standartinės vaiko asmens 
duomenų tvarkymo formos nustatymo;
standartinės pranešimo duomenų subjektui
formos; standartinių naudojimosi teise 
susipažinti su duomenimis formų ir 
procedūrų; standartinės duomenų 
valdytojo atsakomybės dokumentų formos;
specialių duomenų tvarkymo saugumo
reikalavimų; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinės formos 
ir tvarkos; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartų ir tvarkos; išankstinio 
leidimo ir išankstinio konsultavimosi
formų ir tvarkos; techninių standartų ir
sertifikavimo mechanizmų; duomenų 
apsaugos lygio, kurį užtikrina trečioji šalis 
arba teritorija, arba su duomenų tvarkymu 
susijęs sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo
įvertinimo; duomenų atskleidimo
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio
pagalbos; bendrų operacijų ir sprendimų 
pagal nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. Komisija 
turėtų svarstyti labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms skirtas konkrečias 
priemones;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
131 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms; standartinių
naudojimosi teise susipažinti su 
duomenimis formų ir procedūrų; teisės į 
duomenų perkeliamumą; standartinėms 
duomenų valdytojo atsakomybės už 
pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų 
apsaugą ir dokumentų formoms;
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai;
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų apsaugos lygio, 
kurį užtikrina trečioji šalis arba teritorija, 
arba su duomenų tvarkymu susijęs 
sektorius trečiojoje šalyje, arba 
tarptautinė organizacija tinkamumo 
įvertinimui; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

(131) nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma standartinių vaiko sutikimo formų 
priėmimui; standartinėms naudojimosi 
duomenų subjekto teisėmis procedūroms ir 
formoms; standartinėms pranešimo 
duomenų subjektui formoms;
standartinėms naudojimosi teise susipažinti 
su duomenimis formoms ir procedūroms;
standartinėms duomenų valdytojo 
atsakomybės dokumentų formoms;
specialiems duomenų tvarkymo saugumo 
reikalavimams; pranešimo apie asmens 
duomenų pažeidimą priežiūros institucijai 
ir duomenų subjektui standartinei formai ir 
tvarkai; duomenų apsaugos poveikio 
įvertinimo standartams ir tvarkai;
išankstinio leidimo ir išankstinio 
konsultavimosi formoms ir tvarkai;
techniniams standartams ir sertifikavimo 
mechanizmams; duomenų atskleidimui 
pažeidžiant Sąjungos teisę; savitarpio 
pagalbai; bendroms operacijoms ir 
sprendimams pagal nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą, jeigu tie aktai yra 
bendro pobūdžio;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
139 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 

(139) atsižvelgiant į tai, kad, kaip pabrėžė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
teisė į asmens duomenų apsaugą nėra 
absoliuti ir turi būti vertinama pagal jos 
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visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, šiuo reglamentu 
paisoma visų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų ir 
Sutartyse įtvirtintų pagrindinių teisių ir 
principų, ypač teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, teisės į asmens 
duomenų apsaugą, minties, sąžinės ir 
religijos laisvės, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų ir religijų 
įvairovės,

visuomeninę paskirtį ir remiantis 
proporcingumo principu derėti su kitomis 
pagrindinėmis teisėmis, nustatytomis 
pagal Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją, šiuo reglamentu paisoma 
visų Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų ir Sutartyse įtvirtintų 
pagrindinių teisių ir principų, ypač teisės į 
privatų ir šeimos gyvenimą, būsto 
neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą, minties, 
sąžinės ir religijos laisvės, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą ir kultūrų, kalbų 
ir religijų įvairovės,

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, organai ir agentūros;

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant užsitikrinti piliečių pasitikėjimą, visuose sektoriuose reikia užtikrinti vienodai aukštą 
duomenų apsaugą. Jei duomenų pažeidimai viešajame sektoriuje kelia piliečių nepasitikėjimą, 
tai turi neigiamos įtakos privačiojo sektoriaus veiklai informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityje, ir atvirkščiai. Tai taikoma ir Sąjungos institucijoms.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo;

d) duomenis išimtinai asmeniniais arba 
šeimos tikslais nesiekdamas pelno tvarko 
fizinis asmuo ir asmens duomenys nėra 
pateikiami susipažinti neapibrėžtam 
asmenų skaičiui;
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Pagrindimas

Reikėtų patikslinti šios išimties taikymo sritį, visų pirma dėl sparčiai plintančių socialinių 
tinklų, kuriuose galima pateikti savo informaciją šimtams kitų asmenų. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (bylos C-101/01 ir C-73/07) siūlo, kad „neapibrėžtas asmenų, kurie turi 
prieigą prie informacijos, skaičius“ būtų laikomas šios išimties taikymo kriterijumi. EDAPP 
tam pritaria.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tvarkomi duomenys, kurių 
anonimiškumas yra pakankamai 
užtikrintas pagal 4 straipsnio 2a punktą;

Pagrindimas

Patikslinimas atsižvelgiant į 23 konstatuojamąją dalį, kurioje paminėtas atvejis, kai duomenų 
anonimiškumas yra pakankamai užtikrintas ir kai duomenims netaikomos šios direktyvos 
nuostatos.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) duomenys tvarkomi srityse, kurias 
apima Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 153, 154 ir 155 
straipsniai, susiję su priėmimu į darbą ir 
kolektyvinių susitarimų sudarymu ir 
laikymusi.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) duomenys priklauso fiziniam 
asmeniui ir yra viešai paskelbiami jam 
vykdant profesines pareigas, pvz., vardas 
ir pavardė, kontaktiniai duomenys ir 
pareigos;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas neturi įtakos Direktyvos 
2000/31/EB, visų pirma jos 12–15 
straipsniuose įtvirtintų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų atsakomybės nuostatų, 
taikymui.

3. Šis reglamentas neturi įtakos Direktyvos 
2000/31/EB, visų pirma jos 12–15 
straipsniuose įtvirtintų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų atsakomybės nuostatų,
taip pat konkrečių Sąjungos ar valstybių 
narių teisės aktų nuostatų, susijusių su 
duomenų tvarkymu, ypač įstatymų 
saugomais interesais, kai jomis nustatoma 
didesnė apsauga negu šio reglamento 
nuostatomis, taikymui;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė.

1. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis 
Sąjungoje vykdydama savo veiklą tvarko 
duomenų valdytojo arba tvarkytojo 
buveinė, neatsižvelgiant į tai, ar duomenys 
tvarkomi Sąjungoje, ar ne.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekių arba paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje arba

a) prekių ir paslaugų siūlymu tokiems 
duomenų subjektams Sąjungoje, įskaitant 
nemokamų paslaugų teikimą fiziniam 
asmeniui, arba

Pagrindimas

Įtraukiant šią naują sąlygą paaiškinama, kad taikant šį reglamentą siekiamas tikslas nėra 
svarbus ir kad panašiomis sąlygomis teikiant paslaugas, kai nesiekiama gauti pelno, arba 
nemokamas paslaugas visiems subjektams taikomi vienodi įpareigojimai.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų elgesio stebėjimu. b) tokių duomenų subjektų elgesio 
stebėjimu, siekiant jiems pasiūlyti prekes 
ar paslaugas.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas taikomas asmens 
duomenų tvarkymui, kai ne Sąjungoje 
gyvenančių duomenų subjektų duomenis 
tvarko Sąjungoje įsisteigęs duomenų 
valdytojas ar duomenų tvarkytojas, jiems 
vykdant ekonominę veiklą trečiojoje (-
iosiose) šalyje (-yse).

Pagrindimas

ES įmonėms ar darbdaviams neturėtų būti leidžiama neteisėtai gauti darbuotojų asmens 
duomenų, kad jie vėliau galėtų stebėti jų elgesį, įtraukti juos į „juodąjį sąrašą“ dėl 
priklausymo profesinei sąjungai ir kt., neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas įsikūręs ES, ar ne 
ES.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį, vietos nustatymo 
duomenis, interneto identifikatorių arba 
vieną ar kelis to asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės 
tapatybės požymius;

1) duomenų subjektas – konkretus fizinis 
asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai 
galima nustatyti priemonėmis, kuriomis, 
tikėtina, galėtų naudotis duomenų 
valdytojas arba kitas fizinis ar juridinis 
asmuo, visų pirma pagal asmens 
identifikavimo numerį ar identifikatorių, 
vietos nustatymo duomenis, arba vieną ar 
kelis to asmens fizinės, fiziologinės, 
genetinės, psichinės, ekonominės, 
kultūrinės ar socialinės tapatybės 
požymius;

Pagrindimas

Technologinio neutralumo principo laikymasis.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) anoniminiai duomenys – tai 
duomenys, kurie buvo renkami, keičiami 
ar kitaip tvarkomi, kad jų nebūtų galima 
priskirti duomenų subjektui; anoniminiai 
duomenys nėra laikomi asmens 
duomenimis.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti įmones naudoti anoniminius duomenis, nes tai galiausiai sustiprintų vartotojų 
privatumo apsaugą. Pakeitimais siekiama paaiškinti anoniminių duomenų reikšmę ir, 
atsižvelgiant į 23 konstatuojamąją dalį, pašalinti tokius duomenis iš šio reglamento taikymo 
srities. Apibrėžtis pateikiama iš Vokietijos federalinio asmens duomenų apsaugos akto 3 
straipsnio 6 punkto.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) profiliavimas – bet kokia 
automatizuoto asmens duomenų tvarkymo 
forma, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę padėtį, buvimo vietą, sveikatos 
būklę, asmeninius pomėgius, patikimumą 
arba elgesį;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) pseudoniminiai duomenys – asmens 
duomenys, kurie buvo renkami, keičiami 
ar kitaip tvarkomi, kad jų savaime nebūtų 
galima priskirti duomenų subjektui 
neturint papildomų duomenų ir kuriems 
taikomos atskiros ir išskirtinės techninės 
ir organizacinės kontrolės priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti tokį 
nepriskyrimą, arba jeigu tokiam 
priskyrimui reikėtų neproporcingai daug 
laiko, išlaidų ir pastangų;

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anoniminius duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus, sąlygas ir būdus; jeigu 
tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
duomenų valdytojas arba specialūs jo 
skyrimo kriterijai taip pat gali būti nustatyti 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;

5) duomenų valdytojas – fizinis arba 
juridinis asmuo, valdžios institucija, 
agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar 
drauge su kitais nustato asmens duomenų 
tvarkymo tikslus; jeigu tvarkymo tikslai 
nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais, duomenų valdytojas arba 
specialūs jo skyrimo kriterijai taip pat gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktais;

Pagrindimas

Dėl naujų technologijų ir paslaugų, pvz., nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų, 
tradicinis įmonių, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo procese, skirstymas gali 
pasirodyti sudėtingas, ir tokiais atvejai duomenų tvarkytojas turi didelę įtaką metodui, pagal 
kurį tvarkomi duomenys. Todėl, atrodo, pagrįsta duomenų valdytoją apibrėžti kaip įmonę, 
kuri sprendžia dėl tvarkomų duomenų tikslo, nes baigiamojo veiksmo apibrėžimas yra 
svarbiausias sprendimas, o kiti veiksniai tėra tik priemonės šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) duomenų subjekto sutikimas –
savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai 
informuoto duomenų subjekto valios 
išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys;

8) duomenų subjekto sutikimas – aiškiai 
kiekvienu atveju, kai tvarkomi 
9 straipsnio 1 dalyje minėti duomenys, 
pateikiamas savanoriškas duomenų 
subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais 
duomenų subjektas sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję duomenys; šis valios 
išreiškimas turi būti konkretus, 
grindžiamas prieš tai suteikta informacija 
ir kiek galima aiškesnis atsižvelgiant į 
kontekstą;
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

9) asmens duomenų saugumo pažeidimas –
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 
arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga; patikimai užkoduoti duomenys, 
kai yra įrodymų, jog kodo raktas nėra 
pažeistas, nepatenka į šio teisės akto 
taikymo sritį

Pagrindimas

Patikimai užkoduotų duomenų praradimas, jei nebuvo pažeistas kodo raktas, nekelia žalos 
asmeniui pavojaus. Duomenys paprasčiausiai negali būti perskaityti. Jei duomenys negali 
būti perskaityti, nėra pagrįsta juos vertinti taip, kaip nurodyta 31 ir 32 straipsniuose. Šiomis 
aplinkybėmis pranešant apie pažeidimą nėra užtikrinamas didesnis piliečių privatumas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) pagrindinė buveinė – duomenų 
valdytojo atveju yra jo buveinės vieta
Sąjungos teritorijoje, kurioje priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl asmens
duomenų tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų; 
jei sprendimai dėl asmens duomenų 
tvarkymo tikslų, sąlygų ir būdų Sąjungos 
teritorijoje nepriimami, pagrindine 
buveine laikoma vieta, kurioje duomenų 
valdytojo buveinei veikiant Sąjungoje 
atliekamos pagrindinės duomenų 
tvarkymo operacijos. Duomenų tvarkytojo 
pagrindinė buveinė – jo centrinės 
administracijos vieta Sąjungos 
teritorijoje;

13) pagrindinė buveinė – buveinės vieta, 
kurią paskyrė įmonė ar įmonių grupė, 
veikianti kaip duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas, pagal 57 straipsnyje 
nustatytą nuoseklumo užtikrinimo 
mechanizmą, remiantis, bet 
neapsiribojant šiais neprivalomais 
objektyviais kriterijais:
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a) įmonių grupės būstinės Europoje vieta;
b) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
turinčios duomenų apsaugos įgaliojimus, 
vieta;
c) įmonių grupei priklausančios įmonės, 
kuri labiausiai tinka valdymo funkcijoms 
ir administracinėms pareigoms vykdyti 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytas 
taisykles, vieta; arba
d) vieta, kurioje per stabilias struktūras 
vykdoma veiksminga ir reali valdymo 
veikla tvarkant duomenis.
Įmonė ar įmonių grupė praneša 
kompetentingai institucijai apie 
pagrindinės buveinės paskyrimą;

Pagrindimas

Pasiūlyta „pagrindinės buveinės“ apibrėžtis pernelyg miglota, todėl ją galima įvairiai 
aiškinti. Reikia vienodo kriterijaus, kuris būtų skirtas organizacijos pagrindinei buveinei 
nustatyti ir galėtų būti taikomas įmonėms arba įmonių grupėms kaip svarbus atskaitos taškas, 
grindžiamas svarbių ir objektyvių kriterijų rinkiniu. Šie kriterijai taikomi nustatant tinkamą 
duomenų apsaugos instituciją įgyvendinant įmonei privalomas taisykles, todėl juos galima 
laikyti įgyvendintinais.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) adekvatūs, susiję ir minimalios apimties, 
būtinos tikslams, kuriais jie tvarkomi, 
pasiekti; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

c) adekvatūs, susiję ir savo apimtimi 
neviršijantys tikslų, dėl kurių jie vėliau
tvarkomi; jie tvarkomi tik tiek ir tol, kol 
tikslų negalima pasiekti tvarkant asmens 
duomenų neapimančios informacijos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kuriuo išvengiama perteklinio duomenų tvarkymo, yra tinkamesnis. Reikėtų 
grįžti prie pirminės Duomenų apsaugos direktyvos 95/46/EB formuluotės; šiuo pakeitimu 
siekiama išvengti nesuderinamumo su kitomis ES taisyklėmis, pvz., Vartojimo kreditų 
direktyva ir teisės aktų dėl kapitalo poreikio rinkiniu, kuriose taip pat reikalaujama, pvz., kad 
skolinimo institucijos tvarkytų asmens duomenis.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 83 straipsnyje
nustatytų taisyklių ir sąlygų, ir jeigu 
periodiškai atliekama peržiūra siekiant 
nustatyti, ar juos būtina toliau saugoti;

e) laikomi tokiu pavidalu, kad duomenų 
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl 
kurių duomenys tvarkomi; asmens 
duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, 
jeigu duomenys bus tvarkomi išimtinai 
istoriniais, statistiniais arba mokslinių 
tyrimų tikslais, laikantis 81 ir 83
straipsniuose nustatytų taisyklių ir sąlygų, 
ir jeigu periodiškai atliekama peržiūra 
siekiant nustatyti, ar juos būtina toliau 
saugoti;

Pagrindimas

Be to, būtų galima ilgiau saugoti asmens duomenis sveikatos tikslais (81 straipsnis), taip pat 
istoriniais, statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais (83 straipsnis), kurie jau minimi Komisijos 
tekste. Tuo būtų užtikrintas visų svarbių duomenų prieinamumas, kad duomenų subjektui būtų 
užtikrinta tinkamiausia priežiūra.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą;

c) tvarkyti duomenis reikia siekiant, kad 
duomenų valdytojas įvykdytų savo teisinę 
pareigą arba pasinaudotų teisėta teise ar 
būtų išvengta ES ar nacionalinės teisinės 
pareigos arba teisėtos teisės pažeidimo, 
įskaitant funkcijas, kurios atliekamos 
vertinant kreditingumą ar sukčiavimo 
prevencijos ir nustatymo tikslais.

Pakeitimas 69
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus;

e) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
įvykdyti duomenų valdytojui pavestą 
viešojo intereso užduotį arba įgyvendinti 
valdžios įgaliojimus arba funkcijas, kurios 
atliekamos vertinant kreditingumą ar 
sukčiavimo prevencijos ir nustatymo 
tikslais;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

f) tvarkyti duomenis reikia siekiant teisėtų 
duomenų valdytojo ar valdytojų, ar 
trečiosios šalies ar šalių, kurioms 
atskleisti duomenys, interesų, išskyrus, kai 
duomenų subjekto interesai arba 
pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi 
būti taikoma asmens duomenų apsauga, už 
juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas 
yra vaikas. Tai netaikoma duomenų 
tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka 
vykdydamos savo funkcijas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sureguliuoti padėtį, kai trečioji šalis turi teisėtų interesų tvarkyti 
duomenis pagal galiojančią Direktyvą 95/46/EB, kuria pripažįstamas trečiosios šalies teisėtas 
interesas. Tai, pvz., taikoma kai kuriose valstybėse narėse, kuriose socialiniai partneriai 
reguliuoja atlyginimus ir kitas darbo sąlygas pasitelkdami kolektyvines sutartis. Profesinės 
sąjungos veda derybas su darbuotojais siekdamos užtikrinti, kad bendras taisyklių rinkinys 
galiotų visiems tam tikroje vietoje dirbantiems darbuotojams, nesvarbu, ar jie priklauso 
profesinei sąjungai, ar ne. Siekiant, kad ši sistema veiktų, profesinės sąjungos turi turėti 
galimybę stebėti, kaip laikomasi kolektyvinių sutarčių.

Pakeitimas 71
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) duomenys renkami iš visiems 
prieinamų viešųjų registrų, sąrašų ar 
dokumentų;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) duomenų ir informacijos apie 
organizacijos narius tvarkymas, kurį 
atlieka tokia organizacija pagal teisės 
aktuose nustatytas taisykles, yra labai 
svarbus duomenų valdytojams, kurie 
priklauso savanoriška naryste paremtoms 
organizacijoms;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) tvarkyti duomenis reikia sukčiavimo 
nustatymo ir prevencijos tikslais, 
remiantis galiojančiu finansiniu 
reglamentu ar nusistovėjusiais pramonės 
srities ar profesinės institucijos praktikos 
kodeksais;

Pagrindimas

Praktinė patirtis parodė, kad teisinė pareiga neapima vidaus finansinio reglamento ar elgesio 
kodeksų, kurie itin svarbūs sukčiavimo prevencijos ir nustatymo srityse, taip pat labai svarbūs 
duomenų valdytojams ir duomenų subjektų apsaugai.

Pakeitimas 74
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) tvarkyti duomenis reikia siekiant 
apginti interesus, surinkti įrodymus 
teismo procese ar pateikti ieškinį;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) tvarkomi tik pseudoniminiai 
duomenys.

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anoniminius duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės, laikomasi esminių teisės į 
asmens duomenų apsaugą nuostatų ir
proporcingai siekiama teisėto tikslo.

Valstybės narės teisės aktais turi būti 
siekiama ginti viešąjį interesą arba jie 
reikalingi, kad būtų apsaugotos kitų teisės 
ir laisvės. Valstybių narių teisėje taip pat 
turi būti laikomasi šio reglamento ir 
tarptautinių sutarčių, kurių valstybės 
narės nusprendė laikytis. Galiausiai,
valstybės narės privalo įvertinti ir 
nuspręsti, ar nacionalinės teisės aktais
proporcingai siekiama teisėto tikslo, taip 
pat ar teisėtas tikslas gali būti pasiektas 
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naudojant mažiau privatumą 
pažeidžiančius sprendimus.

Pagrindimas

6 straipsnio 1 dalies e punkte teigiama, kad duomenų tvarkymas teisėtas, jei: tvarkyti 
duomenis reikia siekiant įvykdyti duomenų valdytojui pavestą užduotį viešojo intereso tikslais 
arba naudojantis suteiktais valdžios įgaliojimais. Kartu su 3 dalimi tai suteikia valstybėms 
narėms galimybę taikant nacionalinius teisės aktus labai sumažinti šiame reglamente minimų 
piliečių duomenų apsaugą. Šias nuostatas bus sunku suderinti valstybėse narėse, kadangi dėl 
nacionalinių interesų bus pateikiama daug įvairių teisės akto versijų. Skirtingose valstybėse 
narėse piliečių duomenys bus tvarkomi skirtingai.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalies a–
e punktuose nurodytų teisinių pagrindų.
Tai ypač taikytina bet kokiems sutarties 
nuostatų ir bendrųjų sutarties sudarymo 
sąlygų pakeitimams.

4. Kai tolesnio duomenų tvarkymo tikslas 
neatitinka tikslo, kuriuo buvo rinkti asmens 
duomenys, duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas bent vienu iš 1 dalyje
nurodytų teisinių pagrindų. Tai ypač 
taikytina bet kokiems sutarties nuostatų ir 
bendrųjų sutarties sudarymo sąlygų 
pakeitimams.

Pagrindimas

Sutikimo siekimas šiomis aplinkybėmis, kad kartu būtų užtikrinta tinkama privatumo praktika, 
atitinka 25 konstatuojamosios dalies pakeitimų tikslus.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnes 1 dalies f punkte 
nurodytas sąlygas, taikomas įvairiems 
sektoriams ir duomenų tvarkymo 
atvejams, be kita ko, susijusiems su vaiko 

Išbraukta.
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asmens duomenų tvarkymu.

Pagrindimas

Papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiga įrodyti, kad duomenų subjektas 
sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu 
nustatytiems tikslams, tenka duomenų
valdytojui.

1. Kai reikalingas sutikimas, gaunamo 
sutikimo tvarkyti duomenų subjekto
asmens duomenis forma turi būti 
proporcinga tvarkomų duomenų rūšiai, 
tvarkymo tikslui ir bet kokiai grėsmei, 
kuri nustatyta atliekant poveikio duomenų
apsaugai vertinimą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo 
metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 
pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3. Duomenų subjektas turi teisę atšaukti 
savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 
poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, 
teisėtumui arba tuo atveju, kai Europos ar 
nacionalinės teisės aktuose nustatytas 
trumpiausias privalomas duomenų 
saugojimo laikas ar duomenys tvarkomi 
pagal ES ir nacionalines reguliavimo 
nuostatas, ar kovos su sukčiavimu, ar 
teisiniais tikslais. Duomenų subjektas turi 
pranešti duomenų tvarkytojui apie savo 
ketinimą atšaukti sutikimą. 

Pakeitimas 81
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutikimas nelaikomas galiojančiu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, kai 
yra didelis duomenų subjekto ir duomenų 
valdytojo padėties disbalansas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tokie terminai, kaip „didelis disbalansas“, dažnai kelia teisinį netikrumą. Be to, ši dalis 
nereikalinga, nes sutarčių teisėje, įskaitant vartotojų apsaugos teisės aktus, nustatytos 
tinkamos apsaugos nuo sukčiavimo, grasinimų, nesąžiningo naudojimo ir kt. priemonės, 
kurios taip pat turėtų būti taikomos susitarimams dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sutarties vykdymas ar paslaugų 
teikimas negali būti siejamas su sutikimo 
tvarkyti ar naudoti duomenis gavimu, kai 
toks tvarkymas ar naudojimas nėra 
būtinas sutarčiai vykdyti ar paslaugoms 
teikti pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Šis straipsnis netaikomas, kai 
duomenų subjekto sutikimo reikalaujama 
pagal teisės aktus.

Pakeitimas 84
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Nuostatos dėl sutikimo gavimo pagal 6 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 9 straipsnio 
2 dalies a punktą gali būti ribojamos tais 
atvejais, kai įgyvendinamos organizacijų 
vidaus taisyklės dėl sukčiavimo ir 
nusikaltimų prevencijos pagal valstybės 
narės teisės aktus.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Valstybės narės, kurioje gyvena 
asmuo, dėl teisinių priežasčių negalintis 
duoti sutikimo, teisės aktai taikomi 
nustatant sąlygas, pagal kurias šis asmuo 
duoda sutikimą ar leidimą.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Ši nuostata netaikoma darbdavio teisei 
tvarkyti duomenis remiantis darbuotojo 
sutikimu ir valdžios institucijų teisei 
tvarkyti duomenis remiantis piliečio 
sutikimu.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos
informacinės visuomenės paslaugos, 
asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, 
tik jeigu ir tiek, kiek sutikimą davė arba 
tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba 
globėjas. Duomenų valdytojas, 
atsižvelgdamas į turimas technologijas, 
deda tinkamas pastangas, kad gautų 
įrodomą sutikimą.

1. Šio reglamento tikslais jaunesnio nei 
13 metų vaiko, kuriam tiesiogiai siūlomos
prekės ir paslaugos, asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, tik jeigu sutikimą 
davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko 
tėvai arba globėjas ir tik nurodytu mastu.
Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į 
turimas technologijas, deda tinkamas 
pastangas, kad gautų įrodomą sutikimą, 
nesukeldamas nereikalingo asmens 
duomenų tvarkymo.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacija sutikimui išreikšti turėtų 
būti pateikiama aiškia ir pagal amžių 
tinkama kalba, kuri būtų lengvai 
suprantama vyresniam nei 13 metų 
amžiaus vaikui;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1, 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyta 
informacija netaikoma, kai vaiko asmens 
duomenų tvarkymas susijęs su jo 
sveikatos būkle ir kai valstybės narės 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
teisės aktuose pirmenybė teikiama asmens 
gebėjimui priimti sprendimus, o ne 
fiziniam amžiui.
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Pagrindimas

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos atžvilgiu vaiko tėvų ar globėjų leidimas būtų 
nereikalingas tuo atveju, jei vaikas gebėtų pats priimti sprendimus. Vaiko teisių apsaugos 
bylose ne visada tėvų ar globėjų teisė susipažinti su duomenimis atitinka duomenų subjekto 
interesus, ir į tai turi būti atsižvelgta teisės aktuose.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms, taip 
pat genetinius duomenis arba duomenis 
apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, arba 
teistumą ar su juo susijusias saugumo 
priemones.

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia rasinę arba tautinę kilmę, 
politines pažiūras, religiją ar tikėjimą, 
priklausymą profesinėms sąjungoms ir 
veiklą jose, dideles socialines problemas, 
privačią informaciją, taip pat genetinius 
duomenis arba duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą, arba teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones.

Pagrindimas

Danijoje ypatingos labiausiai saugotinų duomenų kategorijos yra išsamesnės, nei siūloma 
šiame reglamente. To padarinys yra tai, kad reglamentu iš tikrųjų Danijos piliečių padėtis 
pabloginama labiau nei galiojančiais teisės aktais. Todėl siūloma išplėsti ypatingas 
kategorijas ir įtraukti „dideles socialines problemas ir privačią informaciją“.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti; arba

a) duomenų subjektas sutiko, kad tokie 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, 
išskyrus, kai Sąjungos arba valstybės narės 
teisės aktuose numatyta, kad 1 dalyje 
nurodyto draudimo duomenų subjektas 
negali panaikinti. Tai apima, visų pirma, 
apsaugos priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią darbuotojų įtraukimui į 
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„juodąjį sąrašą“, pavyzdžiui, dėl jų veiklos 
profesinėse sąjungose arba darbuotojų 
atstovų sveikatos ir saugos klausimais 
funkcijų; arba

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas galėtų įvykdyti pareigas ir 
naudotis specialiomis teisėmis darbo teisės 
srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos,
nacionalinės teisės aktais ar kolektyviniais 
susitarimais darbo rinkoje, kuriuose 
numatytos atitinkamos apsaugos 
priemonės; arba

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija ar kita pelno 
nesiekianti organizacija, vykdydami teisėtą 
veiklą ir taikydami tinkamas apsaugos 
priemones, ir su sąlyga, kad taip tvarkomi 
tik tos organizacijos narių ar buvusių narių 
arba asmenų, kurie reguliariai palaiko 
ryšius su šia organizacija dėl jos siekiamų 
tikslų, duomenys ir kad duomenys 
neperduodami už organizacijos ribų be 
duomenų subjektų sutikimo; arba

d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, 
religinių ar profesinių sąjungų tikslų 
siekiantis fondas, asociacija, darbo rinkos 
organizacijos ar kita pelno nesiekianti 
organizacija, vykdydami teisėtą veiklą ir 
taikydami tinkamas apsaugos priemones, ir
jei taip tvarkomi tik tos organizacijos narių 
ar buvusių narių arba asmenų, kurie 
reguliariai palaiko ryšius su šia 
organizacija dėl jos siekiamų tikslų, 
duomenys ir kad duomenys neperduodami 
už organizacijos ribų be duomenų subjektų 
sutikimo; arba

Pakeitimas 94
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 
paskelbęs viešai; arba

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos 
duomenų subjektas yra akivaizdžiai 
paskelbęs viešai arba kurie laisvai 
perduodami duomenų valdytojui 
duomenų subjekto iniciatyva ir kurie 
tvarkomi konkrečiu duomenų subjekto 
nustatytu tikslu ir jo interesais; arba

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint valdžios institucijai, arba kai 
tvarkyti duomenis reikia, kad būtų 
įvykdyta teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba būtų 
atlikta svarbiu viešuoju interesu pagrįsta 
užduotis, ir tiek, kiek tai leidžiama 
Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, 
kuriuose nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės. Išsamus teistumo duomenų 
registras vedamas tik prižiūrint valdžios 
institucijai.

j) duomenys apie teistumą ar su juo 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
arba prižiūrint kompetentingai priežiūros
institucijai, arba kai tvarkyti duomenis 
reikia, kad būtų įvykdyta ES arba 
nacionalinė teisinė ar įstatyme nustatyta 
duomenų valdytojo pareiga arba
kolektyviniai susitarimai darbo rinkoje, 
kurių turi laikytis duomenų valdytojas, ar
būtų išvengta šių pareigų ar susitarimų 
pažeidimo arba būtų atlikta svarbiu 
viešuoju interesu pagrįsta užduotis, ir tiek, 
kiek tai leidžiama Sąjungos arba valstybės 
narės teisės aktais, kuriuose nustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės. Išsamus 
teistumo duomenų registras vedamas tik 
prižiūrint valdžios institucijai.

Pagrindimas

Svarbu, kad darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos) ir 
ateityje galėtų tęsti derybas ir sudaryti kolektyvinius susitarimus, kurie atitiktų nacionalines 
kultūrines, tradicines, konkurencines ir ekonomines aplinkybes.

Pakeitimas 96
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) asmens duomenys apie teistumą ar 
susijusias saugumo priemones tvarkomi 
naudojantis duomenų bazėmis, kuriose 
pateikiami duomenys apie sukčiavimo 
atvejus, susijusius su kredito įstaigomis ar 
kitais finansinių grupių, kurioms taikomi 
ES ar nacionalinės teisės aktai, nariais ir 
kurias sukūrė finansų įstaigos, siekdamos 
užkirsti kelią sukčiavimui; duomenų apie 
teistumą tvarkymo apribojimai neturėtų 
būti taikomi duomenų apie nusikalstamą 
veiką tvarkymui.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodyto 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo kriterijus, sąlygas ir tinkamas 
apsaugos priemones ir 2 dalyje numatytas 
išimtis.

Išbraukta.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
-11 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-11 straipsnis 
Bendrieji duomenų subjektų teisių 

principai
1. Duomenų apsaugos pagrindas – aiškios 
ir nedviprasmiškos duomenų subjekto 
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teisės duomenų valdytojo atžvilgiu. Šiomis 
reglamento nuostatomis siekiama 
sustiprinti, paaiškinti, užtikrinti ir 
prireikus susisteminti šias teises.
2. Tokios teisės, inter alia, apima teisę 
gauti aiškią, lengvai suprantamą 
informaciją apie duomenų valdytojo 
politiką, susijusią su duomenų subjekto 
galimybe susipažinti su savo duomenimis, 
juos ištaisyti ir ištrinti, teisę į duomenų 
perkeliamumą ir teisę nesutikti su 
profiliavimu; tokiomis teisėmis paprastai 
turi būti naudojamasi nemokamai, ir 
duomenų valdytojas turi įvykdyti 
duomenų subjekto prašymus per pagrįstą 
laikotarpį.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta duomenų subjektui pritaikyta
kalba, ypač kai informacija skirta vaikui.

2. Visą informaciją ir pranešimus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų valdytojas duomenų subjektui 
pateikia suprantama forma, aiškia ir 
paprasta kalba, ypač kai informacija skirta 
vaikui.

Pagrindimas

Informacija ar pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti aiškūs ir 
suprantami. Paliekant sąvoką „duomenų subjektui pritaikyta kalba“ sukuriamas teisinis 
neaiškumas. Atrodo, kad būtų pagrįsta ypatingus įpareigojimus taikyti tik vaiko atžvilgiu, 
kuris yra įtrauktas į ypatingą kategoriją.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų subjektams informacija turi 
būti teikiama tokia forma, kad duomenų 
subjektas gautų reikiamą informaciją apie 
esamą padėtį ir galėtų priimti tinkamus 
sprendimus. Pateikus prašymą pateikiama 
visa informacija. Todėl duomenų 
valdytojas, įgyvendindamas savo 
duomenų apsaugos politiką, turi užtikrinti 
skaidrų informavimą ir pranešimą, 
naudojant lengvai suprantamą skirtingų 
duomenų tvarkymo veiksmų aprašymo 
modelį su piktogramomis.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones.
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu.

1. Duomenų valdytojas nustato 
14 straipsnyje nurodytos informacijos 
suteikimo ir naudojimosi 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytomis duomenų 
subjektų teisėmis tvarką. Duomenų 
valdytojas visų pirma numato 
mechanizmus, kuriais palengvinamos 
galimybės prašyti taikyti 13 straipsnyje ir 
15–19 straipsniuose nurodytas priemones.
Kai asmens duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis, duomenų 
valdytojas taip pat užtikrina galimybes 
prašymus pateikti elektroniniu būdu. Šiame 
straipsnyje nustatytos procedūros gali būti 
valdžios institucijų valstybėse narėse jau 
nustatytos procedūros, jei jos atitinka šio 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu.

2. Duomenų valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja 
duomenų subjektą, ar imtasi priemonių 
pagal 13 straipsnį ir 15–19 straipsnius, ir 
pateikia prašomą informaciją. Šis terminas 
gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu, jeigu 
savo teisėmis naudojasi keli duomenų 
subjektai ir jiems būtina bendradarbiauti, 
kiek to pagrįstai reikia, kad būtų išvengta 
bereikalingų ir neproporcingų duomenų 
valdytojo pastangų. Ši informacija 
pateikiama raštu. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu arba duomenų valdytojas turi 
pagrindą manyti, kad informacijos 
pateikimas elektroniniu būdu sukeltų 
didelę sukčiavimo grėsmę.

Pagrindimas

Pateikiant tam tikrus duomenis, pvz., paskolų bylas, vartotojams elektronine forma gali būti 
atlikti jų pakeitimai arba įvykti tapatybės vagystė. Pateikiant kredito reitingų agentūrų 
duomenis turėtų būti atliekami autentiškumo patikrinimai, atitinkantys duomenis saugančių 
agentūrų kriterijus, siekiant užkirsti kelią slaptam, netinkamam, nesąžiningam duomenų 
panaudojimui arba pakeitimui.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti mokestį už prašomos 
informacijos suteikimą arba priemonių 

4. 1 dalyje nurodyta informacija ir 
priemonės, kurių imtasi dėl prašymų, yra 
nemokamos. Jeigu prašymai akivaizdžiai 
neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, duomenų 
valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už 
prašomos informacijos suteikimą arba
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vykdymą, arba gali nevykdyti prašomų 
priemonių. Tokiu atveju duomenų 
valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad 
prašymas yra akivaizdžiai neproporcingas.

prašomų priemonių vykdymą. Tokiu 
atveju duomenų valdytojui tenka pareiga 
įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai 
neproporcingas.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 4 dalyje nurodytų 
akivaizdžiai neproporcingų prašymų 
kriterijus bei sąlygas ir mokestį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikėtų į šią nuostatą įtraukti deleguotųjų aktų. Valstybių narių priežiūros institucijos turi 
geresnes galimybes šalinti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 2 dalyje 
nurodyto pranešimo, be kita ko ir 
elektroniniu būdu, standartines formas ir 
standartines procedūras. Naudodamasi 
šiuo įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos turi geresnes galimybes šalinti iškilusius sunkumus.
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Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam
buvo atskleisti duomenys, duomenų 
valdytojas praneša apie bet kokį duomenų 
ištaisymą arba ištrynimą pagal 16 ir 
17 straipsnius, nebent tai padaryti būtų 
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų.

Jei duomenys buvo ištaisyti arba ištrinti
pagal 16 ir 17 straipsnius, reikalavimas 
juos atitinkamai ištaisyti arba ištrinti 
taikomas ir kiekvienam duomenų gavėjui, 
kuriam duomenys buvo atskleisti be 
duomenų subjekto leidimo.

Pagrindimas

Jei duomenų bazė parduodama trečiajai šaliai, duomenų valdytojas neatleidžiamas nuo 
prievolės vykdyti įsipareigojimus. Tačiau, pavyzdžiui, jei duomenų subjektas savo noru ar 
sąmoningai perdavė tam tikrą informaciją per duomenų valdytoją, pastarajam netaikomi 
jokie papildomi įpareigojimai.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Duomenų subjekto tapatybės patikrinimas
Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, 
kad būtų gauta pakankamai dokumentų 
duomenų subjekto tapatybei nustatyti, kai 
duomenų subjektas naudojasi šio 
reglamento 14–19 straipsniuose 
nustatytomis teisėmis.

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nustatomos naujos piliečių teisės. Tačiau niekur nėra nurodyta, kaip 
piliečiai turėtų dokumentais įrodyti savo tapatybę, kad galėtų naudotis šiomis teisėmis. 
Svarbu, kad būtų pateikti piliečio tapatybę įrodantys dokumentai ir potencialiai patikrinti 
duomenų valdytojo užtikrinant, kad nebūtų įvykdyta jokia tapatybės vagystė.

Pakeitimas 108
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia bent tokią informaciją:

1. Kai renkami duomenų subjekto asmens 
duomenys, duomenų valdytojas duomenų 
subjektui pateikia tokią informaciją:

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų saugojimo laikotarpį; c) kriterijus ir (arba) teisines nuostatas, 
pagal kuriuos galima nustatyti asmens 
duomenų saugojimo laikotarpį kiekvienam 
tikslui;

Pagrindimas

Ne visuomet įmanoma tiksliai nustatyti, kaip ilgai bus saugomi asmens duomenys, ypač kai jie 
saugomi skirtingais tikslais.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bet kokią papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

h) bet kokią duomenų valdytojui 
reikalingą papildomą informaciją, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas duomenų 
subjekto duomenų tvarkymas, atsižvelgiant 
į konkrečias asmens duomenų rinkimo 
aplinkybes.

Pagrindimas

Reikia išaiškinti šios nuostatos reikšmę ir patikslinti, kad duomenų valdytojai gali užtikrinti 
didesnį skaidrumo lygį.
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Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys renkami ne iš duomenų 
subjekto ir pateikti tokią informaciją
neįmanoma arba pareikalautų 
neproporcingų pastangų; arba

b) duomenys tvarkomi tik 83 straipsnyje 
nustatytais tikslais, jie renkami ne iš 
duomenų subjekto ir pateikti tokios 
informacijos neįmanoma arba tai
pareikalautų neproporcingų pastangų ir 
sudarytų pernelyg didelę administracinę 
naštą, visų pirma tuo atveju, kai duomenis 
tvarko MVĮ, kaip apibrėžta ES 
rekomendacijoje 2003/361; arba

Pagrindimas

Ši nuostata tiesiogiai perkelta iš Direktyvos 95/46/EB 11 straipsnio 2 dalies, tačiau 
nepatikslinus šios sąlygos atsirastų vartotojų apsaugos spraga. Šiuo pakeitimu atkuriama 
pradinių ketinimų atitiktis formuluotei.

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies f punkte 
nurodytų duomenų gavėjų kategorijų 
kriterijus, 1 dalies g punkte nurodyto 
galimo informacijos suteikimo 
reikalavimus, 1 dalies h punkte nurodytos 
reikalingos informacijos suteikimo 
konkretiems sektoriams ir konkrečiais 
atvejais kriterijus ir 5 dalies b punkte 
įtvirtintoms išimtims taikomas sąlygas ir 
apsaugos priemones. Naudodamasi šiuo 
įgaliojimu, Komisija imasi tinkamų labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms skirtų priemonių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.
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Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprašius duomenų valdytojas 
nemokamai ir per pagrįstą laikotarpį taip 
pat pateikia duomenų tvarkymo teisėtumo 
įrodymus.

Pagrindimas

Jei duomenų valdytojas pateiks šiuos įrodymus tiesiogiai duomenų subjektui, turėtų būti 
pateikiama mažiau ieškinių.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi.
Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia 
elektroniniu būdu, informacija jam taip pat 
pateikiama elektroniniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją 
pateikti kitu būdu.

2. Duomenų subjektas turi teisę iš 
duomenų valdytojo gauti informaciją, 
kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir 
profiliuojami. Jeigu duomenų subjektas 
prašymą pateikia elektroniniu būdu, 
informacija jam taip pat pateikiama 
elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai 
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitu 
būdu. Duomenų valdytojas imasi visų 
pagrįstų priemonių, kad patikrintų 
prašančio leisti susipažinti su duomenimis 
duomenų subjekto tapatybę.

Pagrindimas

Visų pirma, jeigu prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, negalima piktnaudžiauti teise 
susipažinti su duomenimis. Taigi duomenų valdytojas turi patikrinti prašančio leisti 
susipažinti su duomenimis duomenų subjekto tapatybę ir turi būti pasirengęs įrodyti, kad jis 
tai atliko atidžiai.
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Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies g punkte 
nurodytos informacijos apie asmens
duomenų turinį pateikimo kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis papildymas nebūtinas.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai nėra pavojaus pažeisti duomenų 
subjekto privatumo, valstybės narės gali 
įstatymu apriboti 15 straipsnyje numatytas 
teises, jei duomenys yra tvarkomi tik 
mokslinių tyrimų tikslais, vadovaujantis 
šio reglamento 83 straipsniu, arba jeigu 
šie duomenys saugomi konkretų 
laikotarpį, per kurį renkami statistiniai 
duomenys, tačiau laikomasi būtinų 
teisinių apsaugos priemonių, visų pirma 
nuostatos, kad duomenys nebūtų 
naudojami taikant priemones ar priimant 
sprendimus dėl konkrečių asmenų.

Pagrindimas

Žr. Direktyvos 95/46/EB (OL L 281/95) 13 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma dalis netaikoma pseudoniminiams 
duomenims.

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anoniminius duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 
apsaugą.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė būti pamirštam ir teisė reikalauti 
ištrinti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Pagrindimas

Komisijos siūloma antraštė yra klaidinanti.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi;

c) duomenų subjektas pagal 19 straipsnį 
nesutinka, kad asmens duomenys būtų 
tvarkomi, ir toks nesutikimas yra 
išreikštas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti, kad duomenų subjektas pagal 19 straipsnį negali 
paprasčiausiai nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, nes tai sudarytų pagrindą taikyti 
principą, susijusį su teise būti pamirštam, net ir tuo atveju, kai toks nesutikimas būtų 
neesminis.



PE496.497v02-00 68/120 AD\924645LT.doc

LT

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas viešai paskelbė asmens 
duomenis, jis imasi visų pagrįstų veiksmų, 
įskaitant technines priemones, dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis, 
jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Jeigu duomenų 
valdytojas leido trečiajam asmeniui 
paskelbti asmens duomenis, už tą 
paskelbimą atsakingu laikomas duomenų 
valdytojas.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas duomenų 
valdytojas perdavė asmens duomenis arba 
juos viešai paskelbė negavęs aiškaus 
duomenų subjekto nurodymo tai padaryti, 
jis imasi visų pagrįstų veiksmų dėl 
duomenų, už kurių paskelbimą yra 
atsakingas, kad informuotų tokius 
duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis, 
jog duomenų subjektas prašo ištrinti visas 
nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. Jei duomenys 
perduoti, perdavimo valdytojas 
informuoja kitus valdytojus, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti asmens duomenis, 
visas nuorodas į juos arba jų kopijas ar 
dublikatus. Jeigu duomenų valdytojas 
leido trečiajam asmeniui paskelbti asmens 
duomenis, už tą paskelbimą atsakingu 
laikomas duomenų valdytojas.

Pagrindimas

Ši nuostata visų pirma susijusi su duomenų, kurie yra prašymo ištrinti duomenis objektas, 
perdavimu. Turi būti aišku, kad jei duomenų subjektas paskelbė duomenis viešai ar nurodė 
duomenų valdytojui tai padaryti arba paskelbė duomenis viešai per duomenų valdytoją, 
atsakomybę turi prisiimti pats duomenų subjektas. Kita vertus, duomenų valdytojas turi taikyti 
šią nuostatą ir duomenims, kurie buvo savo noru perduoti ar perleisti jokių ryšių su duomenų 
subjektu neturinčioms trečiosioms šalims.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai įmanoma, 1 dalyje nurodytas 
duomenų valdytojas informuoja duomenų 
subjektą apie tolesnius veiksmus, kuriuos 
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su jo duomenimis atlieka 2 dalyje 
nurodyti tretieji asmenys.

Pagrindimas

Reikia sustiprinti šios susijusios dalies teises. 17 straipsnio 2 dalyje nurodomas įpareigojimas 
duomenų valdytojui naudoti priemones. Prie šio įpareigojimo turėtų būti priskiriama pareiga 
pateikti informaciją apie trečiųjų asmenų, kurie tvarko asmens duomenis, veiksmus.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies e a ir e b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sukčiavimo ar kitų finansinių 
nusikaltimų prevencijos ar nustatymo 
tikslais, patvirtinant tapatybę ir (arba) 
nustatant kreditingumą ar mokumą; 
eb) konkrečios bylos istorijos rašytinių 
įrodymų duomenų saugojimo tikslais, kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija.

Pagrindimas

Būtų nepriimtina, jeigu asmenys galėtų ištrinti savo duomenis, kurie saugomi teisėtais 
pagrindais remiantis galiojančiais teisės aktais.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius (-es):

Komisija, paprašiusi Europos duomenų 
apsaugos valdybos nuomonės, įgaliojama 
pagal 86 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus ir jais nustatyti išsamesnius (-es):

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytą elektroninį formatą ir asmens 
duomenų persiuntimo pagal 2 dalį 
techninius standartus, būdus ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi formatas yra perkeliamas, rinka gali jį pateikti ir be Komisijos įsikišimo.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra 
viršesnės už duomenų subjekto interesus 
arba pagrindines teises ir laisves.

1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo 
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 
kuriuo metu nesutikti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi, kai toks 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais, 
išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas 
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl teisėtų 
priežasčių, kurios yra viršesnės už 
duomenų subjekto interesus arba 
pagrindines teises ir laisves.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama parodyti, kad teisėti pagrindai turėtų būti pakankamas pagrindas 
duomenims tvarkyti, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi 
tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 
subjektas turi teisę nesutikti, kad jo 
asmens duomenys būtų tvarkomi tokios 
rinkodaros tikslais, nemokėdamas jokio 
mokesčio. Ši teisė aiškiai nurodoma 
duomenų subjektui suprantamu būdu ir 
aiškiai atskiriama nuo kitos informacijos.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 1 ir 
2 dalį, duomenų valdytojas nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų.

3. Jeigu išreiškiamas nesutikimas pagal 1 ir 
2 dalį, duomenų valdytojas nebenaudoja ar 
kitaip netvarko atitinkamų asmens 
duomenų nesutikime nurodytais tikslais.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu pagal 6 straipsnio 1 dalies g 
punktą tvarkomi pseudoniminiai 
duomenys, duomenų subjektas turi teisę 
nesutikti su duomenų tvarkymu. Ši teisė 
aiškiai nurodoma duomenų subjektui 
suprantamu būdu ir aiškiai atskiriama 
nuo kitos informacijos.

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir pagal juos leidžiama naudoti pseudoniminius ir 
anoniminius duomenis, taip pat skatinama gera verslo praktika, kuria ginami duomenų 
subjektų interesai. Užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų priskirti duomenų subjektui (nes 
jie negali būti pakartotinai priskirti duomenų subjektui neturint papildomų duomenų), galima 
toliau skatinti naudoti duomenis verslo tikslais, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojo 



PE496.497v02-00 72/120 AD\924645LT.doc

LT

apsaugą.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profiliavimu pagrįstos priemonės Automatizuotu duomenų tvarkymu
pagrįstos priemonės

Pagrindimas

20 straipsnis susijęs su automatizuota asmens duomenų tvarkymo forma, o ne profiliavimu. 
Todėl šio straipsnio antraštė turėtų būti pakeista taip: „Automatizuotu duomenų tvarkymu 
pagrįstos priemonės“.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į tai, 
kad jam nebūtų taikoma priemonė, dėl 
kurios jis patirtų teisinių pasekmių arba 
kuri darytų jam didelį poveikį ir kuri 
pagrįsta tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, siekiant įvertinti tam tikrus su 
tuo fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus arba visų pirma išnagrinėti arba 
numatyti fizinio asmens darbo rezultatus, 
ekonominę situaciją, buvimo vietą, 
sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
patikimumą arba elgesį.

1. Duomenų subjektui negali būti 
taikomas neteisingas ar diskriminacinis 
sprendimas, kuris pagrįstas tik 
automatizuotu duomenų tvarkymu, siekiant 
įvertinti tam tikrus su tuo duomenų 
subjektu susijusius asmeninius aspektus..

Pagrindimas

Dabartiniame 20 straipsnyje nepripažįstamas pozityvus profiliavimo naudojimas ir 
neatsižvelgiama į skirtingus rizikos lygius ar poveikį su profiliavimu susijusių asmenų 
privatumui. Vertinant priemones, kurios yra „nesąžiningos“ arba „diskriminacinės“, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2005/29/EB, šiame pasiūlyme pateikiamas technologijų aspektu 
neutralesnis požiūris ir susitelkiama į neigiamą profiliavimo priemonių naudojimą, o ne į 
pačią technologiją.
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Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis kitų šio reglamento nuostatų, 
asmeniui 1 dalyje nurodyto pobūdžio 
priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, 
jeigu:

Išbraukta.

a) duomenys tvarkomi sudarant arba 
vykdant sutartį, kai patenkintas duomenų 
subjekto prašymas sudaryti ar vykdyti 
sutartį arba kai nustatytos tinkamos 
priemonės teisėtiems duomenų subjekto 
interesams apsaugoti, kaip antai teisė 
reikalauti žmogaus įsikišimo; arba
b) duomenų tvarkymas aiškiai leidžiamas 
Sąjungos ar valstybės narės teisės aktais, 
kuriais taip pat nustatomos priemonės 
teisėtiems duomenų subjekto interesams 
apsaugoti; arba
c) duomenų tvarkymas pagrįstas 
duomenų subjekto sutikimu laikantis 7 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones.

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 9
straipsnyje nurodytais ypatingų kategorijų 

3. Automatizuotas asmens duomenų 
tvarkymas, siekiant įvertinti tam tikrus su 
fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus, negali būti grindžiamas tik 8 ir 9
straipsniuose nurodytais ypatingų 
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asmens duomenimis. kategorijų asmens duomenimis.

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, atsižvelgiant į siūlomą 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytais atvejais duomenų 
valdytojas, teikdamas informaciją pagal 
14 straipsnį, pateikia informaciją ir apie 
tai, ar duomenys yra tvarkomi 1 dalyje 
nurodyto pobūdžio priemonės tikslais ir 
kokios numatomos tokio duomenų 
tvarkymo pasekmės duomenų subjektui.

Išbraukta.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius priemonių, tinkamų 
2 dalyje nurodytiems duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, kriterijus 
ir sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su 

2. 1 dalyje nurodytoje teisėkūros 
priemonėje visų pirma įtvirtinamos 
specialiosios nuostatos, susijusios bent su
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numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

duomenų tvarkymo siekiais, su
numatomais duomenų tvarkymo tikslais ir 
duomenų valdytojo apibrėžtimi.

Pagrindimas

Jeigu numatomi apribojimai, siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį, teisės aktuose taip 
pat reikia paminėti asmens duomenų tvarkymo siekius.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų valdytojo atsakomybė Bendrasis duomenų valdytojo
atsakomybės principas

Pagrindimas

Atsakomybės principas, kuris yra įtrauktas į pasiūlymo dėl reglamento IV skyrių, turi būti dar 
kartą paminėtas ir paaiškintas siekiant užtikrinti aukštesnį apsaugos lygį.

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
tinkamų priemonių kriterijus ir 
reikalavimus, kurie nenurodyti 2 dalyje, 
3 dalyje nurodytų patikrinimo ir audito 
mechanizmų sąlygas ir 3 dalyje nurodyto 
proporcingumo kriterijaus nuostatas, ir 
svarstyti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas specialias 
priemones.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dokumento tekstas jau pakankamai aiškus; atrodo, papildomi patikslinimai nebūtini.
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamas į naujausias technines 
galimybes ir įdiegimo sąnaudas, duomenų 
valdytojas, tiek nustatydamas duomenų 
tvarkymo būdus, tiek juos tvarkydamas, 
įdiegia tinkamas technines bei 
organizacines priemones ir nustato 
procedūras, kad duomenų tvarkymas
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga.

1. Prireikus gali būti priimtos privalomos 
priemonės, kuriomis užtikrinama, kad
būtų sukurtos prekių ar paslaugų 
kategorijos, turinčios standartinius 
nustatymus, kurie atitiktų šio reglamento 
reikalavimus dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis. Tokios 
priemonės grindžiamos standartizacija 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. .../2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas 
Sprendimas 87/95/EEB ir Sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB]. 

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė. Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, kuris pateiktas 
Standartizacijos dokumentų rinkinyje, siekiant suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti 
sąlygas laisvam judėjimui.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenų valdytojas turėtų taikyti 
asmens duomenų pavertimo anoniminiais 
ir pseudoniminiais priemones, jeigu tai 
įmanoma ir proporcinga duomenų 
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tvarkymo tikslui.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenų valdytojas įdiegia 
mechanizmus, kuriais užtikrina, kad 
paprastai būtų tvarkomi tik konkrečiam 
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti būtini 
asmens duomenys ir kad visų pirma 
nebūtų renkama ar saugojama daugiau 
duomenų nei būtina tiems tikslams 
pasiekti, taip pat tie duomenys nebūtų 
renkami ar saugojami ilgiau nei būtina 
tiems tikslams pasiekti. Visų pirma tais 
mechanizmais užtikrinama, kad paprastai 
su asmens duomenimis negalėtų 
susipažinti neribotas fizinių asmenų 
skaičius.

2. Kol bus priimtos privalomos priemonės 
pagal 1 dalį, valstybės narės užtikrina, 
kad prekėms ar paslaugoms nebūtų 
taikomi privalomi pritaikytosios ar 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
reikalavimai dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis, kuriais gali 
būti kliudoma įrangos pateikimui į rinką 
ir laisvam tokių prekių ir paslaugų 
judėjimui valstybėse narėse ir tarp jų.

Pagrindimas

Šie pakeitimai sudaro rinkinio dalį ir jais siekiama pripažinti, kad nors pritaikytoji ir 
standartizuotoji duomenų apsauga yra palankiai vertintina idėja, Komisijos pasiūlymu 
neužtikrinamas pakankamas tikrumas, kartu atsiranda galimų laisvo judėjimo ribojimų 
grėsmė. Todėl turėtų būti taikomas nustatytas standartizacijos mechanizmas, siekiant 
suderinti galiojančius reikalavimus ir sudaryti sąlygas laisvam judėjimui.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų tinkamų priemonių ir 
mechanizmų kriterijus ir reikalavimus, 
visų pirma įvairiems sektoriams, 
produktams ir paslaugoms taikomus 

Išbraukta.
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pritaikytosios duomenų apsaugos 
reikalavimus.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali priimti deleguotųjų aktų pritaikytosios 
ir standartizuotosios duomenų apsaugos srityje, nes tai gali pakenkti technologinėms 
inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos valdyba 
turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti 1 ir 2 dalyse 
nustatytų reikalavimų techninius 
standartus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl reglamento taikomas visiems sektoriams, t. y. ir veiksmams prisijungus 
prie interneto, ir prie jo neprisijungus. Komisija negali nustatyti techninių standartų, nes tai 
gali pakenkti technologinėms inovacijoms. Valstybių narių priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba turi geresnes galimybes spręsti iškilusius sunkumus.

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 

Jeigu duomenų valdytojas asmens 
duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir 
būdus nustato kartu su kitais duomenų 
valdytojais, tokie bendri duomenų 
valdytojai tarpusavio susitarimu nustato 
savo atitinkamą atsakomybę už šiame 
reglamente nustatytų pareigų, visų pirma 
susijusių su duomenų subjekto naudojimosi 
savo teisėmis procedūromis ir 
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mechanizmais, laikymąsi. mechanizmais, laikymąsi. Jei tokia 
atsakomybė nenustatyta ar nustatyta 
nepakankamai aiškiai, duomenų 
subjektas gali naudotis savo teisėmis bet 
kurio duomenų valdytojo atžvilgiu ir visi 
duomenų valdytojai yra vienodai 
atsakingi už savo pareigų laikymąsi.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu duomenų subjektui šiuo konkrečiu atveju užtikrinama didesnė apsauga.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu duomenų valdytojo pavedimu turi 
būti atlikta duomenų tvarkymo operacija, 
duomenų valdytojas pasirenka duomenų 
tvarkytoją, kuris suteikia pakankamą 
garantiją, jog bus įdiegtos tinkamos 
techninės ir organizacinės priemonės ir 
nustatytos procedūros, kad duomenų 
tvarkymas atitiktų šio reglamento 
reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų 
subjekto teisių apsauga, visų pirma 
įdiegiant techninio saugumo ir 
organizacines priemones, susijusias su 
planuojamu duomenų tvarkymu, ir 
užtikrina, kad tų priemonių būtų laikomasi.

1. Jeigu duomenų valdytojo pavedimu turi 
būti atlikta duomenų tvarkymo operacija,
apimanti duomenų tvarkymą, kuris leistų 
duomenų valdytojui pagrįstai nustatyti 
duomenų subjektą, duomenų valdytojas 
pasirenka duomenų tvarkytoją, kuris 
suteikia pakankamą garantiją, jog bus 
įdiegtos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės ir nustatytos 
procedūros, kad duomenų tvarkymas 
atitiktų šio reglamento reikalavimus ir būtų 
užtikrinta duomenų subjekto teisių 
apsauga, visų pirma įdiegiant techninio 
saugumo ir organizacines priemones, 
susijusias su planuojamu duomenų 
tvarkymu, ir užtikrina, kad tų priemonių 
būtų laikomasi. Duomenų valdytojas lieka 
išimtinai atsakingas už atitikties šiame 
reglamente nustatytiems reikalavimams 
užtikrinimą.

Pagrindimas

Tuo atveju, kai dėl tinkamų duomenų pavertimo anoniminiais priemonių duomenų tvarkytojui 
techniškai neįmanoma nustatyti duomenų subjekto, 26 straipsnis nėra taikomas. 
Administracinės naštos mažinimas paskatins investicijas į veiksmingas duomenų pavertimo 
anoniminiais technologijas ir į griežtos sistemos dėl ribotos prieigos naudojimą. Šiame 
straipsnyje turėtų būti aiškiai nustatytas pagrindinis principas, pagal kurį tiesioginė 
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atsakomybė bei atsakomybė už duomenų tvarkymą visų pirma tektų duomenų valdytojui.

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją tik 
gavęs išankstinį duomenų valdytojo 
leidimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikalavimas gauti išankstinį duomenų valdytojo leidimą, kai duomenų tvarkytojas 
pageidauja pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, sudaro papildomą naštą, kuri nėra naudinga 
siekiant padidinti duomenų apsaugą. Be to, tai neveiksminga, visų pirma, esant nuotoliniam 
duomenų tvarkymui ir ypač tuo atveju, kai reikalaujama išankstinio leidimo pasitelkiant kitus 
konkrečius duomenų tvarkytojus. Šis reikalavimas turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kai duomenų tvarkytojas duomenis 
tvarko duomenų valdytojo pavedimu, 
duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti 
pritaikytąją privatumo apsaugą bei 
standartizuotąją duomenų apsaugą.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikomasi nuomonės, kad duomenų 
valdytojas įvykdė 1 dalyje nustatytas 
pareigas, jei pasirinko duomenų 
tvarkytoją, kuris pagal šio reglamento 38 
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ar 39 straipsnį savanoriškai sertifikavo ar 
savanoriškai gavo sertifikatą, ženklą ar 
žymenį, liudijantį apie tinkamų 
standartinių techninių ir organizacinių 
priemonių įdiegimą pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Reglamente reikėtų nustatyti aiškias paskatas duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kad jie 
investuotų į saugumo ir privatumo didinimo priemones. Kai duomenų valdytojai ir tvarkytojai 
siūlo papildomas duomenų apsaugos priemones, kurios atitinka ar viršija patvirtintus 
pramonės srities standartus ir kai jie gali tai įrodyti pateikdami atitinkamus sertifikatus, jiems 
reikėtų taikyti mažiau nurodomojo pobūdžio reikalavimus. Tai visų pirma suteiktų lankstumo 
ir sumažintų naštą nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų teikėjams ir tokių paslaugų 
vartotojams.

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius su duomenų 
tvarkytoju susijusios atsakomybės, 
pareigų ir užduočių kriterijus ir 
reikalavimus pagal 1 dalį, taip pat 
sąlygas, kuriomis galima palengvinti 
asmens duomenų tvarkymą įmonių 
grupėms, visų pirma kontrolės ir ataskaitų 
rengimo tikslais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šie patikslinimai nebūtini. Duomenų perdavimas grupės viduje jau apsvarstytas kitoje šio 
pasiūlymo dalyje.

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo visų
duomenų tvarkymo operacijų, už kurias 
yra atsakingas, dokumentus.

1. Kiekvienas duomenų valdytojas ir 
duomenų tvarkytojas, taip pat duomenų 
valdytojo atstovas, jei toks yra, saugo
pagrindinių duomenų tvarkymo
kategorijų, už kurias yra atsakingas, 
dokumentus.

Pagrindimas

Užtikrindamos veiksmingą duomenų apsaugą, organizacijos turi turėti pakankamai 
dokumentais įrodomą supratimą apie savo duomenų tvarkymo veiklą. Tačiau dokumentų apie 
visą tvarkymo veiklą saugojimas sukuria neproporcingą naštą. Užuot tenkinus biurokratinius 
poreikius, dokumentavimu turėtų būti siekiama padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams 
vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentuose nurodoma bent ši 
informacija:

2. Dokumentuose nurodoma ši informacija:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, dokumentuose turi būti nurodoma išsami informacija.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant 
teisėtus duomenų valdytojo interesus, jei 
duomenų tvarkymas grindžiamas 6 
straipsnio 1 dalies f punktu;

c) bendrieji duomenų tvarkymo tikslai;
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu mažinama administracinė našta tiek duomenų valdytojams, tiek duomenų 
tvarkytojams.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų subjektų kategorijų ir 
duomenų subjektų asmens duomenų 
kategorijų aprašymas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmens duomenų gavėjai ar jų 
kategorijos, įskaitant duomenų valdytojus, 
kuriems asmens duomenys atskleidžiami 
atsižvelgiant į teisėtą jų interesą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, duomenų perdavimas į 
trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai,
įskaitant tos trečiosios šalies arba 
tarptautinės organizacijos pavadinimą, ir 
tais atvejais, kai duomenys perduodami 
remiantis 44 straipsnio 1 dalies h punktu,
tinkamų apsaugos priemonių dokumentai;

f) jei taikoma, asmens duomenų 
perdavimas į trečiąją šalį arba tarptautinei 
organizacijai, ir tais atvejais, kai duomenys 
perduodami remiantis 44 straipsnio 1 dalies 
h punktu, nuoroda į taikomas apsaugos
priemones;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu mažinama administracinė našta tiek duomenų valdytojams, tiek duomenų 
tvarkytojams.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendra informacija apie skirtingų 
kategorijų duomenų ištrynimo terminus;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamente nustatyti du tikslai: užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir sumažinti 
administracinę naštą, sukuriamą asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Duomenų valdytojui 
ir duomenų tvarkytojui pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą priskiriamas įpareigojimas yra 
pakankamas siekiant šių dviejų tikslų.

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus.

3. Priežiūros institucijos prašymu duomenų 
valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat 
duomenų valdytojo atstovas, jei toks yra, 
pateikia jai dokumentus, o elektroniniu 
formatu juos siunčia duomenų subjektui.
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Pagrindimas

Ir duomenų subjektas, ir priežiūros institucija turėtų galėti naudotis privatumo politika.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdžios institucijai, kai tvarkomi 
duomenys, kurie nėra neskelbtini asmens 
duomenys, nurodyti šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
dokumentų kriterijus ir reikalavimus, visų 
pirma siekiant atsižvelgti į duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo, taip pat 
duomenų valdytojo atstovo, jei toks yra, 
atsakomybę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis papildomas patikslinimas nebūtinas.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodytų dokumentų standartines formas. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 

Išbraukta.
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87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodytų techninių ir organizacinių 
priemonių kriterijus ir sąlygas, įskaitant 
naujausių techninių galimybių 
konkrečiuose sektoriuose ir konkrečiais 
duomenų tvarkymo atvejais apibrėžtis, 
visų pirma atsižvelgiant į technologijų 
raidą ir pritaikytosios privatumo apsaugos 
bei standartizuotosios duomenų apsaugos 
sprendimus, išskyrus atvejus, kai taikoma 
4 dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti, kaip 1 
ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi 
įvairiais atvejais visų pirma siekiant:

Išbraukta.

a) užkirsti kelią neleistinam susipažinimui 
su asmens duomenimis;
b) užkirsti kelią asmens duomenų 
neleistinam atskleidimui, skaitymui, 
kopijavimui, keitimui, ištrynimui ar 
pašalinimui;
c) užtikrinti, kad būtų tikrinamas 
duomenų tvarkymo operacijų teisėtumas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
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87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
atveju duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas, jei įmanoma per 24 
valandas nuo tada, kai sužino apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, praneša 
apie jį priežiūros institucijai. Jeigu 
priežiūros institucijai apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą 
nepranešama per 24 valandas, prie 
pranešimo pridedamas motyvuotas 
paaiškinimas.

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo, 
kuris gali daryti didžiulį neigiamą poveikį 
asmens duomenų apsaugai ar susijusio 
duomenų subjekto privatumui, atveju 
duomenų valdytojas, nepagrįstai 
nedelsdamas praneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai.

Pagrindimas

Įvykus duomenų saugumo pažeidimui pirmiausia reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kuriomis 
siekiama sumažinti padarytą žalą. Nustatant tikslų galutinį pranešimo apie pažeidimą terminą 
pirmenybė teikiama pranešimui.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti
bent:

3. 1 dalyje nurodytame pranešime turi būti, 
jei įmanoma:

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 

4. Duomenų valdytojas dokumentuoja 
visus asmens duomenų saugumo 
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pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio. Dokumentuose 
pateikiama tik tam tikslui pasiekti būtina 
informacija.

pažeidimus, įskaitant pažeidimo faktus, jo 
poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių 
ėmėsi. Remdamasi šiais dokumentais 
priežiūros institucija turi galėti patikrinti, 
ar laikomasi šio straipsnio ir 30 straipsnio.
Dokumentuose pateikiama tik tam tikslui 
pasiekti būtina informacija.

Pagrindimas

Duomenų valdytojas privalo ne tik įrodyti, kad tinkamai pašalino padarytus pažeidimus, bet ir 
patvirtinti, kad ėmėsi visų pagrįstai įmanomų priemonių duomenų saugumo pažeidimams 
išvengti.

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 ir 2 dalyse 
nurodyto duomenų saugumo pažeidimo 
nustatymo, taip pat konkrečių aplinkybių, 
kuriomis duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turi pranešti apie asmens 
duomenų pažeidimą, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis papildomas patikslinimas nebūtinas.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priežiūros institucijai gali 
nustatyti standartinę tokio pranešimo 
formą, pranešimo procedūras ir 4 dalyje 
nurodytų dokumentų formas ir variantus, 
įskaitant juose pateiktos informacijos 

Išbraukta.
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ištrynimo terminus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 87 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti neigiamo poveikio
asmens duomenų apsaugai ar duomenų 
subjekto privatumui, duomenų valdytojas, 
po to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, nepagrįstai nedelsdamas apie 
pažeidimą praneša duomenų subjektui.

1. Kai asmens duomenų saugumo 
pažeidimas gali turėti didžiulį neigiamą 
poveikį asmens duomenų apsaugai ar 
duomenų subjekto privatumui, pvz., 
tapatybės vagystės arba klastojimo, fizinės 
žalos, didelio pažeminimo ar žalos 
reputacijai atveju, duomenų valdytojas, po 
to, kai pateikia 31 straipsnyje nurodytą 
pranešimą, aiškiai ir glaustai nepagrįstai 
nedelsdamas apie pažeidimą praneša 
duomenų subjektui.

Pagrindimas

Yra atvejų, kai, siekiant sumažinti neigiamą duomenų saugumo pažeidimo poveikį, duomenų 
subjekto bendradarbiavimas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, jei pavagiamas kredito kortelės 
numeris, duomenų subjektas yra vienintelis asmuo, galintis atskirti teisėtus ir neteisėtus 
mokėjimus. Todėl tokiu atveju daug svarbiau bendradarbiauti su duomenų subjektu, nei 
išsiųsti pranešimą atitinkamai institucijai. Taigi labai svarbu įtraukti tokius atvejus ir jiems 
teikti pirmenybę.

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 31 straipsnio 3 dalies b ir c
punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.

2. 1 dalyje nurodytame pranešime 
duomenų subjektui aprašomas asmens 
duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir 
pateikiama bent 31 straipsnio 3 dalies b, c
ir d punktuose nurodyta informacija ir 
rekomendacijos.
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Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

3. Duomenų subjektui apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą pranešti 
nebūtina, jeigu duomenų saugumo 
pažeidimas nekelia didelės žalos 
piliečiams rizikos ir duomenų valdytojas 
priežiūros institucijai patikimai įrodo, kad 
įdiegė tinkamas technologines apsaugos 
priemones ir kad tos priemonės taikytos su 
asmens duomenų saugumo pažeidimu 
susijusiems duomenims. Tokiomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis 
užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam 
leidimo su duomenimis susipažinti, jie būtų 
nesuprantami.

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
aplinkybių, kuriomis asmens duomenų 
saugumo pažeidimas gali neigiamai 
paveikti asmens duomenis, kriterijus ir 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Poveikio vertinime duomenų apsaugos institucija gali rasti visą reikiamą informaciją, kad 
galėtų įvertinti, ar duomenų saugumo pažeidimo padariniai gali turėti neigiamos įtakos 
asmens duomenims arba duomenų subjekto privatumui.

Pakeitimas 171
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti 1 dalyje 
nurodyto pranešimo duomenų subjektui 
formatą ir tam pranešimui taikomas 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas, 
veikiantis duomenų valdytojo pavedimu, 
atlieka numatytų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimą.

1. Jeigu atliekant duomenų tvarkymo 
operacijas dėl jų pobūdžio, aprėpties arba 
tikslų kyla konkreti rizika duomenų 
subjektų teisėms ir laisvėms arba jeigu 
duomenys tvarkomi įgyvendinant viešojo 
sektoriaus infrastruktūros projektą, 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas, veikiantis duomenų valdytojo 
pavedimu, atlieka numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla
visų pirma atliekant šias duomenų 
tvarkymo operacijas:

2. 1 dalyje nurodyta konkreti rizika kyla 
atliekant šias duomenų tvarkymo 
operacijas:

Pagrindimas

Duomenų tvarkymo operacijos, kurių poveikio vertinimą, nurodytą 33 straipsnio 2 dalyje, 
reikia atlikti, išvardijamos nesilaikant specialios eilės tvarkos. Laikantis proporcingumo 
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principo ir siekiant teisinės apsaugos šis sąrašas turi būti baigtinis.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, rasę ir tautinę kilmę arba 
duomenų tvarkymo operacijas, atliekamas 
teikiant sveikatos priežiūrą, 
epidemiologinius tyrimus arba psichinių ar 
infekcinių ligų tyrimus, kai duomenys 
tvarkomi dideliu mastu siekiant imtis 
priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

b) tvarkant informaciją apie lytinį 
gyvenimą, sveikatą, politines pažiūras, 
religinius įsitikinimus, teistumą, rasę ir 
tautinę kilmę arba duomenų tvarkymo 
operacijas, atliekamas teikiant sveikatos 
priežiūrą, epidemiologinius tyrimus arba 
psichinių ar infekcinių ligų tyrimus, kai 
duomenys tvarkomi dideliu mastu siekiant 
imtis priemonių ar priimti sprendimus dėl 
konkrečių fizinių asmenų;

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus.

3. Vertinime pateikiamas bent bendras 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
aprašymas, rizikos duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms vertinimas, numatytos 
priemonės tai rizikai pašalinti, apsaugos 
priemonės, saugumo priemonės ir 
mechanizmai, kuriais užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento, atsižvelgiant į 
duomenų subjektų ir kitų atitinkamų 
asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat 
šiuolaikines technologijas ir metodus, 
kuriais galima padidinti piliečių 
privatumą.

Pakeitimas 176
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų valdytojas siekia išsiaiškinti, 
kokia duomenų subjektų ar jų atstovų 
nuomonė apie numatytą duomenų 
tvarkymą, nepažeisdamas komercinių ar 
viešųjų interesų apsaugos arba duomenų 
tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nedera duomenų valdytojams nustatyti bendrą pareigą konsultuotis su duomenų subjektais 
norint tvarkyti jų duomenis bet kokiame sektoriuje.

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija ar įstaiga ir jeigu duomenų 
tvarkymas grindžiamas teisine pareiga 
pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuria 
numatomos su duomenų tvarkymo 
operacijomis susijusios taisyklės ir 
procedūros ir kuri įtvirtinta Sąjungos 
teisės aktais, 1–4 dalys netaikomos, 
išskyrus atvejus, kai valstybės narės 
mano, kad prieš pradedant duomenų 
tvarkymo veiklą būtina atlikti tokį 
vertinimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali nustatyti 3 dalyje 
nurodyto vertinimo atlikimo, patikrinimo 

Išbraukta.
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ir audito standartus ir procedūras. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 2 dalies a punkte 
nurodytos didelės konkrečios rizikos 
nustatymo kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną, kai:

1. Duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas turėtų paskirti duomenų 
apsaugos pareigūną, kai:

Pagrindimas

Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paskyrimas turėtų būti skatinamas, bet neprivalomas, 
nes tai lemtų neproporcingus finansinius ir administracinius tų organizacijų, kurių veikla 
nekelia didelės rizikos duomenų subjektui, įsipareigojimus. Šis pakeitimas susijęs su 79 
straipsnio ECR frakcijos siūlomais pakeitimais, kuriais būtų užtikrinta, kad Duomenų 
apsaugos institucija (DAI) atsižvelgtų į DAP dalyvavimą ar jo nebuvimą sprendžiant dėl 
administracinių sankcijų, ir duomenų apsaugos agentūrai būtų suteikti įgaliojimai paskirti 
DAP kaip tam tikrą administracinę sankciją.

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenis tvarko įmonė, kurioje yra 
250 arba daugiau darbuotojų; arba

Išbraukta.

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytu atveju 
įmonių grupė gali paskirti vieną duomenų 
apsaugos pareigūną.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukus 1 dalies b punktą, ši dalis nebetenka prasmės.

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas duomenų apsaugos pareigūną 
paskiria vertindamas profesinę 
kvalifikaciją ir visų pirma duomenų 
apsaugos teisės aktų ir praktikos 
išmanymą, taip pat gebėjimą atlikti 37 
straipsnyje nurodytas užduotis. Būtinas 
dalykinių žinių lygis visų pirma nustatomas 
atsižvelgiant į atliekamą duomenų 
tvarkymą ir būtiną duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens 
duomenų apsaugą.

5. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas duomenų apsaugos pareigūną 
paskiria vertindamas profesinę 
kvalifikaciją ir visų pirma duomenų 
apsaugos teisės aktų ir praktikos 
išmanymą, taip pat gebėjimą atlikti 37 
straipsnyje nurodytas užduotis. Būtinas 
dalykinių žinių lygis visų pirma nustatomas 
atsižvelgiant į atliekamą duomenų 
tvarkymą ir būtiną duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens 
duomenų apsaugą. Kad duomenų 
apsaugos pareigūnas galėtų vykdyti savo 
užduotis, jam turi būti suteikiama 
pakankamai laiko ir išteklių.

Pakeitimas 184
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną mažiausiai dvejiems metams.
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama. Kadencijos 
laikotarpiu duomenų apsaugos 
pareigūnas gali būti atleidžiamas iš 
pareigų tik jei nebeatitinka jo pareigoms 
keliamų reikalavimų.

7. Duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną mažiausiai dvejiems metams.
Duomenų apsaugos pareigūno kadencija 
gali būti atnaujinama.

Pagrindimas

Kaip ir visus kitus darbuotojus, DAP būtų galima atleisti iš pareigų, jeigu jis nevykdo 
vadovybės jam patikėtų funkcijų. Būtent vadovybė sprendžia, ar ji yra patenkinta paskirtu 
asmeniu, ar ne.

Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į 
duomenų apsaugos pareigūną visais 
klausimais, susijusiais su jų duomenų 
tvarkymu ir prašymais, pateiktais 
naudojantis šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis.

10. Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į 
duomenų apsaugos pareigūną visais 
klausimais, susijusiais su šiame reglamente 
nustatytomis jų teisėmis.

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalies c punkte 
nurodytos duomenų valdytojo arba 
duomenų tvarkytojo pagrindinės veiklos 

Išbraukta.
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kriterijus ir reikalavimus, taip pat 5 dalyje 
nurodytų duomenų apsaugos pareigūno 
profesinės kvalifikacijos kriterijus.

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius 1 dalyje nurodytų 
duomenų apsaugos pareigūno užduočių, 
sertifikavimo, statuso, įgaliojimų ir 
išteklių kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;

a) teisinė valstybė, susiję galiojantys 
bendrieji ir atskiriems sektoriams skirti 
teisės aktai, be kita ko, susiję su 
visuomenės saugumu, gynyba, nacionaliniu 
saugumu ir baudžiamąja teise, profesinės 
taisyklės ir saugumo priemonės, kurios 
taikomos toje šalyje arba tarptautinėje 
organizacijoje, teismų praktikos 
precedentai, taip pat veiksmingos ir 
įgyvendinamos teisės, įskaitant 
veiksmingas administracines ir teismines 
teisių gynimo priemones, visų pirma 
Sąjungoje gyvenantiems duomenų 
subjektams, kurių asmens duomenys yra 
perduodami;
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Pagrindimas

Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, bendrosios teisės šalyse) teismų sprendimai, kuriais
sukuriamas precedentas, labai svarbūs..

Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia trečiųjų 
šalių, teritorijų ir su duomenų tvarkymu 
susijusių sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

7. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir savo interneto 
svetainėje paskelbia trečiųjų šalių, 
teritorijų ir su duomenų tvarkymu susijusių 
sektorių trečiojoje šalyje, taip pat 
tarptautinių organizacijų, kurios, kaip ji 
nusprendė, užtikrina tinkamą apsaugos lygį 
arba jo neužtikrina, sąrašą.

Pagrindimas

Skelbiant informaciją interneto svetainėje ją lengviau atnaujinti ir daugeliu atvejų surasti.

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu.

1. Jeigu Komisija nėra priėmusi sprendimo 
pagal 41 straipsnį, duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją šalį arba 
tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas nustato su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones teisiškai privalomu dokumentu
ir prireikus atlieka poveikio vertinimą, jei 
duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas užtikrina, kad duomenų 
gavėjas trečiojoje šalyje išlaiko aukštus 
duomenų apsaugos standartus.
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Pagrindimas

Remiamasi ECR frakcijos siūlomais pakeitimais, kuriais siekiama paraginti duomenų 
valdytojus laikytis aukštų duomenų apsaugos standartų, skatinant juos atlikti neprivalomą 
poveikio vertinimą.

Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) standartinėmis duomenų apsaugos 
sąlygomis, kurias pagal a ir b punktus 
priėmė duomenų valdytojas arba 
duomenų tvarkytojas ir trečiojoje šalyje 
esantis duomenų gavėjas ir kurios gali 
apimti standartines sąlygas dėl tolesnio 
pervedimo trečiojoje šalyje esančiam 
gavėjui;

Pagrindimas

Parlamento teminio skyriaus atliktame tyrime dėl duomenų apsaugos teisės aktų rinkinio 
peržiūros pabrėžiama, kad pagal siūlomą reglamentą standartinės sąlygos netaikomos 
duomenų tvarkytojų ir jų pasitelktų kitų tvarkytojų susitarimams. Ši spraga gali būti itin 
nenaudinga ES įmonėms ir technologijas diegiančioms naujoms įmonėms. Šiuo pakeitimu 
siekiama pašalinti šią spragą.

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis ir 
jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 
aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 

h) perduoti duomenis būtina, kad duomenų 
valdytojas arba duomenų tvarkytojas galėtų 
siekti teisėtų interesų, jeigu toks 
perdavimas nėra dažnas arba masinis arba 
jei prieš tokį perdavimą asmens duomenys 
jau buvo paskelbti viešai trečiojoje šalyje
ir jeigu duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas įvertino visas su duomenų 
perdavimo operacija arba duomenų 
perdavimo operacijų seka susijusias 



PE496.497v02-00 100/120 AD\924645LT.doc

LT

apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

aplinkybes ir remdamasis tuo vertinimu 
prireikus nustatė su asmens duomenų 
apsauga susijusias tinkamas apsaugos 
priemones.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius svarbius viešojo 
intereso pagrindus, kaip apibrėžta 1 dalies 
d punkte, taip pat 1 dalies h punkte 
nurodytų tinkamų apsaugos priemonių 
kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo aktai

1. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, siekdama:
a) priimti sprendimus dėl tinkamo šio 
reglamento taikymo pagal jo tikslus ir 
reikalavimus, susijusius su klausimais, 
kuriuos priežiūros institucijos pateikė 
pagal 58 arba 61 straipsnius, su klausimu, 
dėl kurio pagal 60 straipsnio 1 dalį 
priimtas motyvuotas sprendimas, arba 
klausimu, kai priežiūros institucija 
nepateikia priemonės projekto ir kai 
nurodė neketinanti atsižvelgti į nuomonę, 
kurią Komisija priėmė pagal 59 straipsnį;
b) per 59 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
terminą nuspręsti, ar paskelbti 58 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų 



AD\924645LT.doc 101/120 PE496.497v02-00

LT

standartinių duomenų apsaugos sąlygų 
projektą visuotinai galiojančiu; 
c) nustatyti šiame skirsnyje nurodyto 
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo 
formatą ir procedūras; 
d) nustatyti priežiūros institucijų, taip pat 
priežiūros institucijų ir Europos duomenų 
apsaugos valdybos keitimosi informacija 
elektroniniu būdu tvarką, visų pirma 58 
straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse nurodytą 
standartizuotą formą. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
87 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. 
2. Remdamasi tinkamai pagrįstais 
imperatyviais pagrindais, dėl kurių būtina 
skubiai veikti siekiant apsaugoti duomenų 
subjektų interesus 1 dalies a punkte 
nurodytais atvejais, Komisija pagal 87 
straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą 
priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo 
aktus. Tie aktai lieka galioti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių.
3. Nepriklausomai nuo to, ar priimama 
priemonė pagal šį skirsnį, Komisija gali 
remdamasi Sutartimis priimti bet kokią 
kitą priemonę. 

Pagrindimas

Neprotinga pavesti Komisijai pernelyg daug tokių užduočių, kurias Europos duomenų 
apsaugos valdyba gali atlikti veiksmingiau.

Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis
Apeliacijų teikimo tvarka

1) Nepažeisdama valstybių narių teismų 
sistemos ir Sąjungos kompetencijos, 
Europos duomenų apsaugos valdyba gali 
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teikti privalomas nuomones, jeigu:
a) duomenų subjektas ar duomenų 
valdytojas pateikia apeliaciją dėl 
nenuoseklaus šio reglamento taikymo 
valstybėse narėse arba
b) kompetentingos institucijos priemonės 
projektas perėjo visus šiame skirsnyje 
nurodytus nuoseklumo mechanizmo 
etapus, tačiau vis dar nėra laikoma, kad 
jis atitinka šio reglamento taikymą visoje 
ES.
2) Europos duomenų apsaugos valdyba, 
prieš pateikdama tokią nuomonę, 
atsižvelgia į visą kompetentingos 
duomenų apsaugos institucijos turimą 
informaciją, įskaitant suinteresuotųjų 
šalių nuomones.

Pagrindimas

Nepaisant pagrindinės įsisteigimo valstybės duomenų apsaugos institucijos kompetencijos, 
reikia nustatyti papildomą priemonę, kuria visoje bendrojoje rinkoje būtų užtikrinamas 
nuoseklumas tuo atveju, kai išskirtinis priemonės taikymo atvejis yra toks prieštaringas, kad 
taikant visą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą nepavyksta pasiekti bendro sutarimo.

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 57
straipsnyje nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

d) teikia nuomones dėl priežiūros 
institucijų sprendimų projektų pagal 57 ir 
63a straipsniuose nurodytą nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka naująjį 63a straipsnį.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento.

1. Neapribojant galimybių imtis bet kurių 
kitų administracinių arba teisminių teisių 
gynimo priemonių, kiekvienas duomenų 
subjektas turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai bet kurioje valstybėje 
narėje, jeigu mano, kad jo asmens 
duomenys tvarkomi nesilaikant šio 
reglamento. Dėl šio skundo pateikimo 
duomenų subjektas neturi patirti išlaidų.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri įstaiga, organizacija ar 
asociacija, kuri siekia apsaugoti duomenų 
subjektų teises ir interesus, susijusius su 
jų asmens duomenų apsauga, ir kuri 
tinkamai įsteigta pagal valstybės narės 
teisę, turi teisę vieno ar kelių duomenų 
subjektų vardu pateikti skundą priežiūros 
institucijai bet kurioje valstybėje narėje, 
jeigu mano, kad tvarkant asmens 
duomenis buvo pažeistos šiame 
reglamente nustatytos duomenų subjektų 
teisės.

Išbraukta.

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių prieš priežiūros institucijos 
sprendimus dėl jų.

1. Nepažeisdamas 63a (naujame) 
straipsnyje nustatytos tvarkos, kiekvienas
fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant 
kiekvieną duomenų valdytoją ir duomenų 
tvarkytoją, turi teisę imtis teisminių teisių 
gynimo priemonių prieš priežiūros 
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institucijos sprendimus dėl jo ar turinčius 
jam įtakos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas labai svarbus, nes siekiama paaiškinti pagrindinį principą, kad duomenų 
valdytojai gali imtis teisminių teisių gynimo priemonių tuo atveju, kai sprendimai turi jiems 
įtakos, net jeigu jie patys nėra nacionalinės institucijos priimto sprendimo tiesioginiai 
subjektai.

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Duomenų subjektas, dėl kurio 
sprendimą priėmė priežiūros institucija ne 
toje valstybėje narėje, kurioje yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, jis gali prašyti 
priežiūros institucijos valstybėje narėje, 
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
iškelti bylą jo vardu tos kitos valstybės 
narės kompetentingai priežiūros 
institucijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši galimybė nenaudinga piliečiams ir gali pakenkti sklandžiam priežiūros institucijų 
bendradarbiavimui pagal suderintą priežiūros sistemą.

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuri 73 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
įstaiga, organizacija ar asociacija turi 
teisę vieno ar kelių duomenų subjektų 
vardu naudotis 74 ir 75 straipsniuose 
nurodytomis teisėmis.

Išbraukta.
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Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą.

1. Bet kuris asmuo, patyręs žalą dėl 
neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos, 
įskaitant įtraukimą į „juodąjį sąrašą“, ar 
bet kokio veiksmo, nesuderinamo su šiuo 
reglamentu, turi teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas atlygintų patirtą žalą ir žalą dėl 
patirtų emocinių išgyvenimų.

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas, įskaitant atvejus, kai 
duomenų valdytojas nesilaikė pareigos 
paskirti atstovą. Nustatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasomos.

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas, įskaitant atvejus, kai 
duomenų valdytojas nesilaikė pareigos 
paskirti atstovą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, nuoseklios,
proporcingos ir atgrasomos.

Pagrindimas

Sankcijos turi būti taikomos nuosekliai visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena priežiūros institucija 
įgaliojama skirti administracines sankcijas 
pagal šį straipsnį.

1. Kiekviena kompetentinga priežiūros 
institucija įgaliojama skirti administracines 
sankcijas pagal šį straipsnį.



PE496.497v02-00 106/120 AD\924645LT.doc

LT

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.
Administracinės baudos dydis nustatomas 
tinkamai atsižvelgiant į saugumo 
pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, į 
tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl 
neatsargumo, kokia yra fizinio arba 
juridinio asmens atsakomybė, taip pat į to 
asmens ankstesnius pažeidimus, pagal 23 
straipsnį įdiegtas technines ir organizacines 
priemones ir nustatytas procedūras ir į tai, 
kaip bendradarbiauta su priežiūros 
institucija siekiant ištaisyti pažeidimą.

2. Administracinės sankcijos kiekvienu 
konkrečiu atveju yra veiksmingos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir 
atgrasomos. Administracinės baudos dydis 
nustatomas tinkamai atsižvelgiant į 
saugumo pažeidimo pobūdį, sunkumą ir 
trukmę, į tai, ar pažeidimas padarytas tyčia,
ar dėl neatsargumo, į konkrečią asmens 
duomenų kategoriją, pažeidimu padarytos 
žalos ar žalos pavojaus dydį, kokia yra 
fizinio arba juridinio asmens atsakomybė, 
taip pat į to asmens ankstesnius 
pažeidimus, pagal 23 straipsnį įdiegtas 
technines ir organizacines priemones ir 
nustatytas procedūras ir į tai, kaip 
bendradarbiauta su priežiūros institucija 
siekiant ištaisyti pažeidimą. Prireikus 
duomenų apsaugos institucija taip pat 
įgaliojama reikalauti, kad būtų paskirtas 
duomenų apsaugos pareigūnas, jei 
institucija, organizacija ar asociacija 
nusprendė jo neskirti. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad už tyčinius ar dėl nerūpestingumo padarytus 
pažeidimus būtų skiriamos didesnės bausmės nei už pažeidimus dėl paprasčiausio 
neatsargumo. Pakeitimų, susijusių su administracinėmis sankcijomis, rinkiniu siekiama 
užtikrinti, kad baudos būtų proporcingos pažeidimui, o didžiausios sankcijos būtų skiriamos 
už sunkiausius nusižengimus. Duomenų apsaugos institucijai suteikta galimybe reikalauti 
paskirti DAP taip pat siekiama užtikrinti sankcijų proporcingumą.

Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sunkinančios aplinkybės visų pirma 
apima tai, kad:
a) pakartotinai daromi pažeidimai, nes 
nesilaikoma galiojančių teisės aktų;
b) atsisakyta bendradarbiauti ar trukdyta 
vykdymo užtikrinimo procesui;
c) padaryti tyčiniai ir sunkūs pažeidimai, 
dėl kurių gali būti patirta didelė žala;
d) neatliktas duomenų apsaugos poveikio 
vertinimas;
e) nepaskirtas duomenų apsaugos 
pareigūnas;

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Lengvinančios aplinkybės apima tai, 
kad:
a) fizinis ar juridinis asmuo ėmėsi 
priemonių, kad užtikrintų atitinkamų 
įsipareigojimų laikymąsi;
b) iš tikrųjų nežinojo, kad veikla sukėlė 
atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą;
c) nutraukė pažeidimą sukėlusius 
veiksmus iš karto po to, kai apie juos 
sužinojo;
d) bendradarbiavo vykdymo užtikrinimo 
procesuose;
e) atliko duomenų apsaugos poveikio 
vertinimą;
f) paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Pakeitimas 208
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Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 250.000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 0,5 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) nenustato su duomenų subjektų 
prašymais susijusių mechanizmų arba 
skubiai neatsako duomenų subjektui arba 
atsako netinkamu formatu pagal 12 
straipsnio 1 ir 2 dalis;
b) ima mokestį už informaciją arba 
atsakymus į duomenų subjektų prašymus, 
pažeisdamas 12 straipsnio 4 dalį.

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 500 000 EUR, o 
įmonės atveju – iki 1 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:

Išbraukta.

a) duomenų subjektui nepateikia 
informacijos arba pateikia ne visą 
informaciją, arba pateikia informaciją 
nepakankamai skaidriai pagal 11 
straipsnį, 12 straipsnio 3 dalį ir 14 
straipsnį;
b) nesuteikia duomenų subjektui 
galimybės susipažinti arba neištaiso 
asmens duomenų pagal 15 ir 16 
straipsnius, arba nepateikia reikšmingos 
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informacijos duomenų gavėjui pagal 13 
straipsnį;
c) nepaiso teisės būti pamirštam arba 
teisės reikalauti ištrinti duomenis arba 
netaiko mechanizmų, kuriais užtikrintų, 
kad būtų laikomasi terminų, ir nesiima 
visų būtinų veiksmų, kad informuotų 
trečiuosius asmenis, kad duomenų 
subjektas prašo ištrinti visas nuorodas į 
asmens duomenis arba jų kopijas ar 
dublikatus pagal 17 straipsnį;
d) nepateikia asmens duomenų kopijos 
elektroniniu formatu arba trukdo 
duomenų subjektui persiųsti asmens 
duomenis į kitą programą, pažeisdamas 
18 straipsnį; 
e) neapibrėžia arba nepakankamai 
apibrėžia atitinkamą bendrų duomenų 
valdytojų atsakomybę pagal 24 straipsnį;
f) nesaugo arba nepakankamai saugo 
dokumentus pagal 28 straipsnį, 31 
straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnio 3 dalį;
g) tais atvejais, kai tvarkomi specialių 
kategorijų duomenys, pagal 80, 82 ir 83 
straipsnius nesilaiko taisyklių, susijusių 
su saviraiškos laisve, arba taisyklių dėl 
duomenų tvarkymo su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, arba nesilaiko 
duomenų tvarkymo istoriniais, 
statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais 
sąlygų.

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priežiūros institucija skiria baudą, 
kurios suma gali būti iki 1 000 000 EUR, 

Išbraukta.
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o įmonės atveju – iki 2 % jos metinės 
pasaulinės apyvartos, bet kuriam 
subjektui, kuris tyčia ar dėl neatsargumo:
a) tvarko asmens duomenis neturėdamas 
jokio arba pakankamo teisinio pagrindo 
juos tvarkyti arba nesilaiko su sutikimu 
susijusių sąlygų pagal 6, 7 ir 8 
straipsnius;
b) tvarko specialių kategorijų duomenis, 
pažeisdamas 9 ir 81 straipsnius;
c) neatsižvelgia į duomenų subjekto
išreikštą nesutikimą arba nesilaiko 
reikalavimo pagal 19 straipsnį;
d) nesilaiko sąlygų dėl profiliavimu 
pagrįstų priemonių pagal 20 straipsnį; 
e) nepriima vidaus nuostatų arba netaiko 
tinkamų priemonių, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, ir tai įrodytų pagal 22, 23 ir 
30 straipsnius;
f) nepaskiria atstovo pagal 25 straipsnį;
g) tvarko asmens duomenis arba nurodo 
juos tvarkyti, nesilaikydamas pareigų dėl 
duomenų tvarkymo duomenų valdytojo 
pavedimu pagal 26 ir 27 straipsnius;
h) neįspėja ar nepraneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, arba laiku 
nepraneša ar neišsamiai praneša apie 
duomenų saugumo pažeidimą priežiūros 
institucijai arba duomenų subjektui pagal 
31 ir 32 straipsnius;
i) neatlieka duomenų apsaugos poveikio 
vertinimo arba tvarko asmens duomenis 
negavęs priežiūros institucijos išankstinio 
leidimo arba iš anksto nesikonsultavęs su 
ja pagal 33 ir 34 straipsnius;
j) nepaskiria duomenų apsaugos 
pareigūno arba neužtikrina sąlygų atlikti 
užduotis pagal 35, 36 ir 37 straipsnius;
k) netinkamai naudoja ženklus arba 
žymenis, kaip apibrėžta 39 straipsnyje;
l) perduoda duomenis arba nurodo juos 
perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinei 
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organizacijai, kai toks perdavimas 
neleidžiamas nei sprendimu dėl 
tinkamumo, nei tinkamomis apsaugos 
priemonėmis, nei nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis pagal 40–44 straipsnius;
m) nesilaiko priežiūros institucijos 
nurodymo arba laikino ar nuolatinio 
draudimo tvarkyti duomenis arba 
duomenų srautų sustabdymo pagal 
53 straipsnio 1 dalį; 
n) nesilaiko pareigų priežiūros institucijai 
padėti arba jai atsakyti, arba pateikti 
reikšmingą informaciją, arba suteikti 
galimybę patekti į patalpas pagal 28 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnį, 34 
straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį;
o) nesilaiko taisyklių dėl profesinės 
paslapties saugojimo pagal 84 straipsnį;

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 211

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
atnaujinti 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų 
administracinių baudų dydžius, 
atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus 
kriterijus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 9 
straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos ir specialios priemonės 
duomenų subjekto teisėtiems interesams 
apsaugoti, ir būtinas:

1. Laikantis šio reglamento ribų ir pagal 
9 straipsnio 2 dalies h punktą asmens 
sveikatos duomenų tvarkymas turi būti 
grindžiamas Sąjungos teisės aktais arba 
valstybės narės teisės aktais, kuriuose 
nustatytos tinkamos, nuoseklios ir 
specialios priemonės duomenų subjekto 
teisėtiems interesams apsaugoti, ir būtinas:

Pagrindimas

Turint omenyje bendrosios rinkos tikslą, į šį reglamentą įtraukiant nuoseklumo reikalavimą 
valstybėms narėms sudaromos sąlygos taikyti griežtesnius teisės aktus.

Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
išsamiau nustatyti kitas viešojo intereso 
priežastis visuomenės sveikatos srityje, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte, taip pat 
apsaugos priemonių, taikomų asmens 
duomenis tvarkant 1 dalyje nurodytais 
tikslais, kriterijus ir reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais ar 
darbdavių ir darbuotojų sudarytais 
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reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 
kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

kolektyviniais susitarimais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe,
teistumą, taip pat siekiant pasinaudoti su 
darbo santykiais susijusiomis 
individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis 
ir išmokomis, taip pat nutraukti darbo 
santykius. Šiame reglamente, laikantis 5 
straipsnyje nustatytų principų, turi būti 
atsižvelgiama į kolektyvinius susitarimus, 
susijusius su darbdavio duomenų 
tvarkymo decentralizuotu reguliavimu 
pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių 
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje 
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

3. Šiame reglamente pripažįstamas 
socialinių partnerių vaidmuo. Tose šalyse, 
kur darbo rinkos dalyviams leidžiama 
reguliuoti atlyginimus ar kitas darbo 
sąlygas sudarant kolektyvinius 
susitarimus, turėtų būti ypač atsižvelgta į 
kolektyviniuose susitarimuose nustatytas 
socialinių partnerių pareigas ir teises 
taikant 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 

Išbraukta.
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nustatyti išsamesnius asmens duomenų 
tvarkymo 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
kriterijus ir reikalavimus, taip pat bet 
kokius būtinus duomenų subjekto teisės 
gauti informaciją ir susipažinti su 
duomenimis apribojimus, ir išdėstyti 
šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto 
teisėms taikomas sąlygas ir apsaugos 
priemones.

Pagrindimas

Šie papildomi patikslinimai nebūtini.

Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali priimti 
konkrečias priemones, skirtas asmens 
duomenų tvarkymui istoriniais, 
statistiniais ar mokslinių tyrimų tikslais 
reguliuoti, kartu laikantis šio straipsnio 1 
ir 2 dalyse nustatytų taisyklių ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
nuostatų.

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybė narė, priimanti konkrečias 
priemones pagal 83 straipsnio 3a dalį, 
privalo pranešti Komisijai apie priimtas 
priemones iki 91 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos datos ir nepagrįstai nedelsdama 
pranešti Komisijai apie galimus pokyčius 
vėlesniu šių priemonių priėmimo etapu.
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Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 91 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos praneša 
Komisijai apie taisykles, kurias ji priima 
pagal 1 dalį, ir nedelsdama praneša apie 
visus vėlesnius su tomis taisyklėmis 
susijusius pakeitimus.

2. Kiekviena valstybė narė vėliausiai iki 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos 
praneša Komisijai apie taisykles, kurias ji 
priima pagal 1 dalį, kad Komisija 
patikrintų jų suderinamumą su kitų 
valstybių narių nustatytomis taisyklėmis,
ir nedelsdama praneša apie visus vėlesnius 
su tomis taisyklėmis susijusius pakeitimus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, reikia nuosekliai taikyti šio reglamento 
nuostatas.

Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 7 dalyje, 15 
straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje,
20 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 
5 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 30 
straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 
32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 
dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 
11 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 
straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6
dalyje, 81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 
3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 
3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
20 straipsnio 5 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 
33 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 
8 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
43 straipsnio 3 dalyje, 44 straipsnio 
7 dalyje, 79 straipsnio 7 dalyje ir 
82 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su pakeitimais, kuriais panaikinami atitinkami 
įgaliojimai. Dokumente anglų kalba ištaisyta straipsnio dalis, nes buvo rasta spausdinimo 
klaida.

Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti suteiktus 6 
straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 
straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje,
14 straipsnio 7 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 20 straipsnio
6 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 5 dalyje, 
28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 3 
dalyje, 31 straipsnio 5 dalyje, 32 
straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 11 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 44 
straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio 6 dalyje, 
81 straipsnio 3 dalyje, 82 straipsnio 3 dalį 
ir 83 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo
panaikinami suteikti tame sprendime
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame 
nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio 
jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
3 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 
5 dalyje, 20 straipsnio 5 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 
3 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 
34 straipsnio 8 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 
44 straipsnio 7 dalyje, 79 straipsnio
7 dalyje ir 82 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime
nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis
įsigalioja kitą dieną po sprendimo
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimais, kuriais panaikinami atitinkami įgaliojimai. Dokumente 
anglų kalba pakeistas straipsnio numeris, nes buvo rasta spausdinimo klaida.

Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 6 
straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 9 
straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 14 
straipsnio 7 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 
straipsnio 9 dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 22 
straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 26 
straipsnio 5 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 5 dalį, 32 
straipsnio 5 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, 34 
straipsnio 8 dalį, 35 straipsnio 11 dalį, 37 
straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 43 
straipsnio 3 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 79 
straipsnio 6 dalį, 81 straipsnio 3 dalį, 82 
straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 3 dalį
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5. Deleguotieji aktai, priimti pagal 
8 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 
12 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 5 dalį, 
23 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 
33 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 8 dalį, 
39 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 
44 straipsnio 7 dalį, 79 straipsnio 7 dalį ir 
82 straipsnio 3 dalį, įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas tam, kad įsigaliotų ankstesni pakeitimai, kuriais panaikinami šio 
straipsnio pradžioje nurodyti įgaliojimai.

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Priimdama šiame straipsnyje 
nurodytus aktus Komisija skatina 
technologinį neutralumą.

Pakeitimas 224



PE496.497v02-00 118/120 AD\924645LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente neturi būti 
nustatytų papildomų pareigų dėl 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus priežiūros 
institucijai ir pranešimo apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimus duomenų 
subjektams procedūrų fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kurie pagal 
Direktyvą 2002/58/EB, iš dalies pakeistą 
Direktyva 2009/136/EB, privalo pranešti 
apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimus, susijusius su asmens 
duomenų tvarkymu teikiant viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugas. Toks fizinis 
ar juridinis asmuo praneša apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimus, kurie 
daro neigiamą poveikį visiems asmens 
duomenims, kurių valdytojas jis yra, pagal 
pranešimo apie asmens duomenų 
saugumo pažeidimus procedūrą, nustatytą 
Direktyvoje 2002/58/EB, kuri iš dalies 
pakeista Direktyva 2009/136/EB. 

Pagrindimas

Šioje naujoje dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjams taikoma bendroji 
pranešimo apie bet kokius pažeidimus, susijusius su tvarkomais duomenimis, procedūra, o ne 
įvairios procedūros, kurios taikomos atsižvelgiant į siūlomas paslaugas ar turimus duomenis. 
Tuo užtikrinamos vienodos sąlygos visiems pramonės dalyviams.

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2
išbraukiama.

2. Direktyvos 2002/58/EB 1 straipsnio 2
dalis, 2 straipsnio c punktas ir 9 straipsnis 
išbraukiami.



AD\924645LT.doc 119/120 PE496.497v02-00

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas labai svarbus siekiant suderinti Direktyvą 2002/58/EB su šiuo reglamentu. Be 
to, juo išvengiama dvigubo reglamentavimo, kuris gali itin pakenkti sektorių, kuriems taikoma 
Direktyva 2002/58/EB, konkurencingumui. Bendraisiais šio reglamento reikalavimais, 
įskaitant reikalavimus dėl poveikio privatumui vertinimo, bus užtikrinta, kad vietai būtų 
skiriama pakankamai dėmesio, neatsižvelgiant į duomenų šaltinį ar duomenų valdytojo 
pramonės sritį.

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos priimtus deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus kas dvejus metus 
turėtų vertinti Parlamentas ir Taryba.



PE496.497v02-00 120/120 AD\924645LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių 
duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos)

Nuorodos COM(2012) 0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
16.2.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
16.2.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Lara Comi
29.2.2012

Svarstymas komitete 21.6.2012 10.10.2012 28.11.2012 17.12.2012

Priėmimo data 23.1.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

19
16
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio 
Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Dolores García-
Hierro Caraballo, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm 
Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Angelika Niebler, Sirpa 
Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Anna Hedh, Constance Le 
Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, 
Kyriacos Triantaphyllides, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen


